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Kapittel 18

Pacemakerbehandlingens historie
Eivind S. Platou og Helge Grendahl

Plutselig og uventet død uten åpenbar årsak har alltid virket dramatisk og skrem-
mende. Helt fra slutten av 1700-tallet berettes det om forsøk på elektrisk behandling
av hjertet på døde eller døende mennesker og dyr. Enkelte angis å ha vært vellykket.

Det var en liten revolusjon da den første pacemakeren ble implantert på en pasi-
ent på Karolinska sjukhuset i Stockholm av kirurgen Åke Senning 8. oktober 1958
(2). Pacemakeren (figur 18.1) var konstruert av Rune Elm-
quist, som var lege, men jobbet som oppfinner/ingeniør
hos Elema Schönander.

Pacemakeren fungerte 3 timer før den sviktet og ble byt-
tet med en ny, Elmquist hadde laget 3 prototyper. Num-
mer 2 sviktet etter en uke på grunn av ledningsbrudd. (Pasi-
enten døde i 2001, 86 år gammel, av cancer, etter å ha vært
igjennom i alt 24 pacemakeroperasjoner. Han overlevde
begge sine behandlere.) Den tredje prototypen ble implan-
tert på en pasient i Uruguay av en venn av Elmquist og fun-
gerte i 9 måneder før pasienten døde av sårinfeksjon.

Han var gårdbruker, 80 år gammel og hadde episoder med hjerteblokk. Han be-
svimte stadig, ble plutselig likblek, borte, falt om. Var anfallene særlig kraftige, eller
kom det flere etter hverandre, ble han lagt inn på sykehus. Vi kunne kjenne på pul-
sen, den var langsom. Av og til stoppet den helt, og da kom det et anfall. Han kom
inn og ut mange ganger. Til slutt ble han værende på sykehuset fordi han besvimte
så ofte at vi ikke kunne sende ham hjem lenger (1).

«Prognosen ved AV-blokk, paroksysmal eller permanent, er dårlig, leveutsik-
tene er ca. 4 1/2 år. Prognosen er verst for pasienter med Adams-Stokes anfall.
De dør gjerne plutselig, mens de andre dør av hjertesvikt» (Diseases of the heart
and circulation, ed. Paul Wood, 1961).

Figur 18.1. Replica av 

Rune Elmquists proto-

typpacemaker som ble 

implantert 8. oktober 

1958.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 221  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



222

Hva er en pacemaker?
Hjertet er fra naturens side utstyrt med sin egen pacemaker, sinusknuten, som er
spesialisert vev øverst i høyre forkammer. Den gir små elektriske impulser som ledes
nedover i forkamrene, og deretter over i hjertekamrene via nodalknuten og His’
bunt. Dette er dessverre strukturer som kan svikte, og da kan pasienten trenge en
pacemaker for å holde orden på hjerterytmen.

En moderne implanterbar pacemaker er et lite apparat på ca. 26 g som inne-
holder et litiumbatteri og en liten avansert datamaskin som styrer utsendelsen av
små elektriske signaler (1–3 V) til hjertet via en eller flere elektroder. Pacemake-
ren kan koordinere sammentrekningen av hjertets kamre og har en levetid på
6–12 år. Den gir utførlige rapporter via en datamaskin og kan finjusteres for den
enkelte pasient (figur 18.2).

Begynnelsen i Norge
Den første pacemaker i Norge var en Elema 137, som ble implantert på Ullevål syke-
hus 1961 med epikardielle ledninger av thoraxkirurgene Gudmund Semb og Frank
Bergan (2).

Det ble lagt inn i alt 12 pacemakere med epikardiale elektroder i perioden
1961–1964. Den første pacemaker med transvenøs elektrode ble innlagt på Ullevål
1964. Man brukte en Elema 588 flyteelektrode. Den hadde en tung spiss av platina
som ble ført på plass mens pasienten ble vippet frem og tilbake. Når elektroden var
på plass, måtte man pace eksternt et par uker til elektroden hadde festet seg, før man
koblet til den permanente pacemakeren, som ble plassert i bukveggen («tvåstegsme-
todiken» etter svensken Hans Lagergren). Pacemakeren veide ca. 200 g. Det ble på
Ullevål lagt inn 235 EMT 588-elektroder på 216 pasienter frem til 1973, før man
gikk over til styrbare elektroder.

I Bergen startet de opp i 1962 (indremedisineren Sverre Brostrup Knutsen og
thoraxkirurgen Gunnar Thorsrud) med epikardiale elektroder. De la 12 slike før de
begynte med transvenøse elektroder i 1965. De la inn noen få Elema 588 før de gikk
over til styrbare elektroder.

Rikshospitalet kom i gang i 1965 (spesiallege Christian Cappelen og thoraxkirur-
gen Karl Victor Hall). Også de la først epikardiale elektroder, men kom raskt i gang
med styrbare transvenøse elektroder. De var tidlig ute med atrieelektroder og tokam-
merpacemakere, og da først med epikardiale elektroder, inntil professor Ole Stor-
stein kom med sin ensidige beslutning om desentralisering av pacemakeraktiviteten
fordi pasientantallet oversteg kapasiteten. Dermed forsvant storparten av pacema-
keraktiviteten fra Rikshospitalet.

Trondheim kom med sent på året 1965 (kardiologen Rolf Rokseth sammen med
forskjellige kirurger). De startet også med Elema 588, men gikk fort over til styrbare
Cordis-elektroder.

Figur 18.2. Pacemakere 

– utviklingen fra sink-

kvikksølv-batterier 

(Mallory-cellen) med 

størrelse som en is-

hockeypuck øverst, til 

litiumbatterier med 

minatyrisering ned til 

dagens pacemakere på 

26 g.
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Pacemakernes tekniske utvikling
De norske kardiologiske miljøene var med fra begynnelsen og fikk oppleve hele den
spennende teknologiske utviklingen i pacemakerbehandlingen helt fra den spede
begynnelse til dagens avanserte datamaskiner. Haukeland var i front forsknings-
messig og Ullevål i front med utprøving av ny teknologi.

Pionerfasen (1958–74)
Elektronikken
De aller første pacemakere gikk med fast frekvens og styrke og hadde en funksjonstid
på ett til to år. Det var enkle elektroniske kretser med en eller flere transistorer og
batteri, innstøpt i epoksy. Elektronikken var enkel med fra 10 til 100 komponenter
på slutten av pionerfasen.

Pacing i fast frekvens uten hensyn til hjertets egenrytme var en risiko for utløsing
av farlige arytmier. I 1968 kom «on demand»-funksjon, det vil si at pacemakeren
innrettet seg etter hjertets egenfunksjon. Den første, Cordis Ectocor, var ORS-trig-
get. I 1969 kom Medtronic med en QRS-hemmet pacemaker. Den ble hemmet av
spontan hjerteaktivitet og pacet derfor ikke i utide – «pacing on demand». Dette for-
løp heller ikke problemfritt: Muskelaktivitet kunne også hemme pacemakerne (3)
(figur 18.3).

Det måtte utvikles filtre for å redusere dette problemet, og miljøet ved Hauke-
land sykehus bidro sterkt her.

Det var fra de første år ønskelig å kunne omstille, programmere pacemakerne,
forandre hjertefrekvensen etter pasientens ønske og behov eller redusere strømstyr-
ken for å øke batteriets levetid. De første forsøk, ca. 1969, var heller heroiske, hvor
man kunne stikke inn en nål gjennom huden og inn i en dreibar kontakt så man
kunne skru frekvens og strømstyrke opp eller ned (Chardack’s needle) (figurene 18.4
og 18.5) eller rotere en magnet over pacemakeren (Medtronics «kaffekvern») (figur
18.5). Langsomt ble disse mulighetene forbedret.

Figur 18.3. Interferens 

med hemming av pace-

makeren ved løfting av 

6 kg. Fra Ohm og med-

arbeideres artikkel om 

interferens (3) (publika-

sjonen er innlemmet i 

Hearth Rhythm Societys 

historiske arkiv).
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Batteri
Den første batteritypen som ble brukt,
Mallory-cellen, var et kvikksølv-sink-bat-
teri designet for militær bruk. Batteriene
hadde en vannbasert elektrolytt og tålte
ikke fuktighet. Mallory-cellene frigjorde
hydrogen ved utladning, som måtte diffun-
deres bort. Det var derfor ikke mulig å for-
segle batteriet hermetisk og da heller ikke
elektronikken. Pacemakeren måtte fungere
i fuktig miljø. Krypestrømmer, «dendritic
growth», kortsluttet elektronikken. Det
disponerte for elektronikkfeil og kortslut-
ninger, og batteriene sviktet når som helst
etter et par års tid eller før. Dette førte til

behov for hyppige kontroller og uventede og tidlige pacemakerbytter. Det kom også
enkelte dødsfall relatert til batterisvikt. En av de tidligste pacemakere, Elema 139,
sprakk faktisk på grunn av gasstrykket.

Isotoppacemakeren er nærmest en kuriositet, men i 1970 ble det lansert flere iso-
topdrevne pacemakere. Tre ble implantert i Norge og ca. 1400 på verdensbasis.
Disse skulle ha en nærmest ubegrenset funksjonstid. En av de tre «norske» fungerte
i 18 år. Isotoppacemakerne var store, ikke programmerbare og hadde enkel og pri-
mitiv elektronikk som raskt ble foreldet. Ettersom de var radioaktive, ble de beheftet
med en rekke formaliteter både ved implantasjon og senere ved bytte. For pasientene
med isotoppacemaker bød det også på problemer å passere landegrensene.

Elektroder
Elema Schönander utviklet sin Elema 588 flyteelektrode med tynne stålbånd spun-
net rundt en terylentråd, isolert med polyetylen. Som nevnt over var elektroden
svært komplisert å få på plass, og den var ustabil og brukte mye strøm, ca. 75 µJ (mot
<1µJ for dagens elektroder). Kirurgen William Chardack utviklet i 1961 en spiral-

Figur 18.5. Tidlige pro-

grammeringsmuligheter: 

A: Chardacks stilett, som 

måtte stikkes gjennom 

huden og inn i bryteren 

for å regulere farten. B: 

«Kaffekvernen», som ble 

holdt over pacemake-

ren. Man måtte dreie 

hendelen et antall gan-

ger for å regulere farten.

Figur 18.4. Egil Siverts-

sen og Helge Grendahl 

med fornøyd pasient 

1975 (Sivertssen klar 

med Chardacks stilett).
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leder som tillot å føre en mandreng i midten, slik at elektroden kunne styres på plass.
Denne teknikken har siden vært brukt i nesten alle elektroder frem til i dag.

Silikon ble brukt til isolasjon, og rundt 1970 kom Cordis med elektroder med en
liten krave nær tuppen, for å forankre elektrodetuppen bedre.

Teknisk revolusjon (1974–1990)
Denne fasen er preget av en rask utvikling med introduksjon av analoge og digitale
kretser med opptil 20 000 elektroniske komponenter og med litiumbatterier.

Elektronikk
De første pacemakerne besto av batterier, motstander og kondensatorer som var lod-
det sammen for hånd. Selve monteringen var krevende. Feil forekom tross nitid kon-
troll og etterkontroll. Dessuten, og det var kanskje det viktigste: Elektronikken
krevde en god del strøm.

Mikroelektronikk overtok. 1973 kom den første pacemaker med digital elektro-
nikk, Cordis Omnicor. Den var epokegjørende, driftssikker og strømsparende. Et
tog av magnetiske impulser kunne ved programmering justere impulsstyrken i fire
trinn og hastigheten i seks trinn. I 1980 hadde alle fabrikantene programmerbare
pacemakere, hver med sitt system.

Mikroelektronikken gav etter hvert mulighet for en mangfoldighet av funksjo-
ner, minne og rapportmulighet. Den hadde en enorm funksjonell kapasitet som ble
utnyttet de følgende tiår inntil pacemakeren endte opp som en liten implanterbar
datamaskin.

I 1979 kom «aktivitetsstyrt pacing» med Medtronics Activitrax, som ble meget
populær. Denne pacemakeren hadde en piezoelektrisk krystall som reagerte på de
vibrasjonene som alltid vil følge enhver aktivitet. Jo mer risting, desto raskere puls.
(Dette kunne være et praktisk problem for sjarkfiskere, og det er noen rapporter om
problemer med å sitte i snekke.)

Frekvensresponspacemakere innrettet seg etter pasientens spontane fysiske akti-
vitet, og tilpasset hjertefrekvensen etter behov. De hadde sensorer, følere, som kunne
reagere på en eller flere parametere: blodets pH, oksygeninnhold, kroppstemperatur,
respirasjon, vibrasjoner og hjertets kontraksjonskraft, osv. Det som er blitt igjen av
alt dette, er vibrasjonssensorer, piezoelektriske krystaller, som har vist seg svært
robuste og pålitelige. I tillegg benyttes respirasjonsfrekvens (thoraximpedans) og
kontraktilitet i hjertet som mål på sympatikusaktivitet. Disse systemene er særlig
nyttige hos pasienter med aktivitet som ikke gir respons fra vibrasjonssenorer, for
eksempel svømming og sykling.

Ved årtusenskiftet var en eller annen form for aktivitetsstyring standard i alle
pacemakere.

Litiumcellen: slutt på abrupt batterisvikt
I 1974 kom et batteri, litium-jodid-cellen, som var stabilt og i praksis feilfritt. Det
friga ikke hydrogen. Batteri og elektronikk kunne derfor forsegles hermetisk og
beskyttes mot vanndamp. Forekomst av plutselig pacesvikt falt til et minimum.
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Hyppigheten av rutinekontroller kunne reduseres betydelig, fra hver tredje måned
til årlig eller sjeldnere. Hyppigheten av pacemakerbytter falt drastisk (figur 18.6)
som følge av dette.

Strømsparende «small tip»-elektroder
Selve elektrodetippen, kontaktpunktet med hjertemuskelen, ble redusert vesentlig i
størrelse, slik at mesteparten av impulsen «traff blink» og ikke ble sølt bort på omgi-
velsene. Samtidig ble overflatestrukturen endret fra glatt til porøs (stor overflate,
men lite areal), slik at følsomheten til elektroden ble mye bedre (4).

Energisparing medførte mindre batterier og dermed mindre pacemakere, som i
tillegg fungerte lenger. Det ble også utviklet elektroder med små steroiddepoter ved
tuppen, slik at arrdannelsen ble redusert og terskelstigningen etter implantasjonen
ble betydelig redusert.

Feste av elektrodene ble enklere og mer stabilt med innføringen av små myke
mothaker i 1978, slik at elektrodene kunne feste seg i trabekelverket i høyre ventrik-
kel. Faren for dislokasjoner ble betraktelig mindre.

Sammenkoblingen mellom elektrodeledning og pulsgenerator ville man jo tro
kunne være meget enkel, en plugg med en metallpinne, festet med en settskrue og
det hele godt isolert. Slik ble det da også til slutt etter et kvart århundres virvar med
til dels meget fantasifullt isolerte kontakter med plastmuffer, isolasjonsringer, sett-
skruer og silikonlim. I 1986 kom løsningen, IS-1 (International Standard) en selv-
isolerende plugg på 3,2 mm som skulle passe alle fremtidige pulsgeneratorer. Kom-
plikasjonsfrekvensen avtok drastisk etter dette.

Dataalderen – mikroprosessorbaserte systemer (1990–)
Rask programmering
Fabrikantene har aldri blitt enige om standard for programmering av pacemakere.
Alle har sine telemetrisystemer og programmerere. Ullevål sykehus har alltid brukt
minst to fabrikater for å få litt erfaringsbredde og for ikke å bli avhengig av en enkelt
leverandør. I 1995 hadde vi i bruk fem store PC-lignende programmeringsapparater

Figur 18.6. Figuren viser 

hvordan hyppigheten av 

pacemakerbytte falt 

brått ved innføringen av 

litiumbatterier.
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og fire mindre håndholdte. I 2006 har vi fire forskjellige datamaskiner for å kontrol-
lere de fire merkene vi benytter selv, samt to programmerere for «turist-pacemakere».

Små datamaskiner
Utviklingen av pacemakerne til små datamaskiner gikk rolig på 90-tallet, men har
etter tusenårsskiftet akselerert, med et utall av funksjoner, automatisk terskelmåling,
lagring av elektrogrammer fra arytmiepisoder og utførlige statistikker. Mange pace-
makere kan sjekke kontinuerlig at hver paceimpuls «tar», og regulerer automatisk
opp strømstyrken om nødvendig. Dette gjør at strømforbruket kan reduseres
betraktelig og batterilevetiden forlenges. Avanserte datamaskiner kommuniserer
med pacemakerne og gir oss mulighet for å regulere et stort antall parametere (sam-
tidig som de varsler oss om vi er i ferd med å gjøre noe ulogisk).

En-, to- og trekammerpacemakere
1981 kom «tokammerpacemakerne» med elektroder både i atrier og ventrikler som
koordinerte disse og ga en tilnærmet «normal» hjertefunksjon, fysiologisk pacing.
Ved årtusenskiftet var fysiologisk pacing standard (figur 18.7), og man var i gang
med biventrikulær pacing, idet man ble klar over at ledningsforstyrrelse i hjertekam-
rene (grenblokk) kunne forårsake eller forsterke hjertesvikt.

Ved å føre en ledning via hjertevenen (sinus coronarius) kunne man stimulere
hjertet på venstre side og derved rette opp den forsinkelsen som kom på grunn av
ledningsforstyrrelsen mellom høyre og venstre hjertekammer. Dette kunne gi dra-
matiske bedringer i pasientens tilstand. Haukeland sykehus startet opp med dette i
1999 og gjorde seg bemerket også internasjonalt med gode studier (K-19).

Elektroder
Elektroder med steroiddepot i tuppen har blitt standard, og bipolare elektroder
overtar mer av markedet etter hvert som disse stadig blir tynnere og bedre. Bipolare
elektroder fanger i mye mindre grad opp forstyrrende signaler fra muskulatur og sig-
naler fra andre steder i hjertet. Elektrodetuppene har et minimalt areal (1–3 mm2)
for stimulering, men med stort overflateareal for sensing, slik at paceterskelen blir
lav og senseartefaktene minimale (4). Skru-inn-elektrodene har blitt bedre, og plas-

Figur 18.7. Utvikling av 

modusvalg i Norge gjen-

nom 20 år. Andelen 

med «fysiologisk pac-

ing» (DDD) har nå om-

trent den ideelle forde-

lingen. Bokstavkodene 

forklares på s. 229.
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seringen av atrieelektroder blir enklere og mer stabil. Det utvikles en rekke avanserte
spesialelektroder for biventrikulær pacing, slik at disse kan plasseres ved hjelp av
tynne ledesonder av samme type som brukes til PCI («over the wire»-teknikk).

Det utvikles også tynne bipolare skru-inn-elektroder uten sentralt lumen, som
må plasseres gjennom en styrbar føringshylse og tillater en mer presis plassering av
elektroden på for eksempel atrieseptum eller ventrikkelseptum eller i His-posisjon.

Ekstraksjon av pacemaker og ICD-elektroder – baksiden av medaljen
Store, klumpete pacemakere og langvarige prosedyrer med «tvåstegsteknik» med-
førte naturlig nok mange infeksjoner. «Heldigvis» tok det to tiår før de første elek-
trodene med «tines» kom i 1978, antagelig var det enklere å få ut de glatte elektro-
dene og elektrodene med krave med et kraftig drag. Men det bød på problemer. På
70-tallet ble den amerikanske thoraxkirurgen og pacemakerpioneren Seymour Fur-
man spurt om råd, og han sa at han trakk hardt og lenge, og hvis ikke det hjalp, laget
han et strekk med en vekt tilsvarende en halv flaske øl (figur 18.8). Den første pasi-
enten på Ullevål hvor teknikken ble prøvd, ble liggende med strekk i fem døgn før
ledningen kom ut. Pasienten fikk ølflasken.

Radiologene utviklet teknikker med slynger etc. hvor de gikk fra lysken og fikk
et godt tak i elektroden og dro hardt. Radiologen Ivar Enge fikk stor erfaring i dette
og publiserte et arbeid på 70-tallet med 21 pacemakerelektroder fjernet. Og en del
elektroder måtte ut «the hard way» med åpen hjertekirurgi.

På slutten av 80-tallet utviklet thoraxkirurgene Byrd og Wilkoff sammen med
Cook Vascular spesielle låsewirer og dobbelthylser i forskjellige tykkelser. Dette ga
et godt puff fremover for noenlunde trygg og effektiv elektrodefjerning. Kardiologen
Maria Grazia Bongiorni i Pisa videreutviklet teknikken med bruk av en enkelt rote-
rende hylse, og har i dag verdens beste resultater etter over 1000 ekstraksjoner. Ulle-
vål startet opp i 1997 med Byrds teknikk, men gikk raskt over til Bongiornis
metode. Det var en enkel, skånsom og effektiv teknikk, og Bongiorni har et av ver-
dens største – og beste – kliniske materialer. Per 2006 har det på Ullevål blitt fjernet
mer enn 300 elektroder på mer enn 200 pasienter fra hele landet. Resultatene mat-

cher Bongiornis og konkurrerer meget bra
med mer kostbare teknikker som fjerning med
laserhylser eller diatermihylser. Klinisk suksess
ligger på rundt 98 % med svært lav komplika-
sjonsrate.

Transtorakal pacing
De første forsøk på vedvarende pacing av hjer-
tet var transtorakal pacing som ble prøvd på
slutten av 1950-årene. Elektriske impulser ble
gitt fra store metallelektroder som ble holdt
mot brystet. Metoden ble brukt for temporær
pacing på et fåtall pasienter. Den hadde en viss
suksess blant annet på Ullevål sykehus. Trans-

Figur 18.8. Elektrode-

ekstraksjoner – en pils 

på en snor.
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torakal pacing medførte betydelige muskelsmerter og ble fort forlatt. I 1986 dukket
den opp igjen med forbedret apparatur og mindre muskelsmerter. Mer avanserte
eksterne defibrillatorer er utstyrt med dette og brukes av og til ved asystoli inntil
annen behandling er klar.

Temporær pacing
Hjerteblokk kan ofte oppstå akutt, særlig i forbindelse med akutt hjerteinfarkt.
Behovet for pacemaker kan da være åpenbart og presserende. En transvenøs pacema-
kerelektrode må da legges inn snarest mulig. Best gjøres dette med røntgenveiled-
ning, men det kan gjøres blindt under EKG-veiledning ved registrering av elektro-
gram fra selve elektroden, eller ved at man ser når pacingen «tar». Elektrogrammet
forandrer seg markert når elektroden er på plass og blir presset mot veggen inne i
hjertet.

Ekstern pacemaker blir også benyttet etter hjerteoperasjoner. Særlig etter klaffe-
operasjoner er det risiko for forbigående eller permanent hjerteblokk, og det blir der-
for rutinemessig festet elektroder til myokard. Elektroden blir så tunnelert ut gjen-
nom brystveggen og kobles til en ekstern pacemaker. Elektrodene var i de første
årene ustabile og fungerte bare i kort tid. Rundt midten av 80-tallet ble det utviklet
nye typer elektroder til denne bruken, blant annet med deltagelse fra pacemakermil-
jøet i Bergen, med mindre elektrodeoverflate og mer stabil forankring i myokard.
Pasientene kan om nødvendig følges gjennom flere uker etter hjerteoperasjoner med
ekstern pacing med moderne eksterne tokammerpacemakere.

Pacing av arytmier – «børsting» av flutter
Fra ca. 1960 ble det på enkelte sykehus tatt i bruk rask temporær pacing for å avbryte
takykardier og «burst»-pacing opptil 500 ppm for å konvertere atrieflutter. Spesielle
eksterne pacere ble tatt i bruk til dette formålet.

I 1981 kom en implanterbar automatisk takykardibrytende pacemaker som i
Norge bare ble brukt på et fåtall pasienter. Den siste modellen, fra 1985, var meget
avansert, faktisk et implanterbart elektrofysiologisk laboratorium. Men den ble uak-
tuell allerede omkring 1990, da den ble erstattet av den implanterbare defibrillato-
ren og av takykardioperasjoner (K-5, 19 og 20).

Nomenklatur og guidelines – «evidence-based medicine»
Sykdommene i hjertets ledningsapparat og behandlingen av disse med pacing ligger
godt til rette for systematisering. De første retningslinjene kom i 1984 (5), og laget
et mønster for tilsvarende guidelines på andre felt – «evidence-based medicine». Ret-
ningslinjene har blitt regelmessig oppdatert som følge av den tekniske utviklingen
og som resultat av kliniske studier. En felles internasjonal kode ble også utviklet, slik
at man kunne definere pacemakerens funksjon med en bokstavkode (6): Første bok-
stav angir hvor det stimuleres (A atrie, V ventrikkel, D begge), andre bokstav hvor
det senses, tredje bokstav funksjonen (I inhibert, T trigget, eller D begge). Fjerde
bokstav angir i dag frekvensrespons (R); opprinnelig skulle posisjonen angi pro-
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grammeringsmulighet, noe som i dag ikke er relevant, ettersom alle er programmer-
bare. En femte bokstav angir i dag antitakykardipacing (P pace, S sjokk, D begge).

Fra sentralisering til desentralisering til sentralisering
I Norge ble den første permanente pacemakerimplantasjonen utført på Ullevål syke-
hus i 1961. I 1968 var ca. 200 pasienter under behandling ved en del større norske
sykehus. For disse pasientene ga pacemakeren en umiddelbar helbredelse og for-
hindret plutselig død av hjertestans. På grunn av professor Storsteins dekret om
desentralisering i desember 1970 kom det en forsert spredning, og behandlingen ble
i de fleste fylker overført fra regionsykehusene, Ullevål, Haukeland, Trondheim, og
tatt opp ved sentralsykehusene og mindre sykehus. Sentralsykehuset i Akershus star-
tet opp 1971 og de sentrale østlandssykehusene et par år senere.

I løpet av en femårs periode var pacemakerbehandling spredd fra enkelte
universitetssykehus til praktisk talt alle sentralsykehus og alle fylker. På det meste ble
det lagt inn pacemakere på over 40 sykehus.

Operasjonen med innleggelse av permanent pacemaker var opprinnelig et sam-
arbeid mellom kardiolog og kirurg. Kirurgen opererte og la inn ledninger, kardiolo-
gen stod bak og kontrollerte. Utover 1980-årene fikk mange sykehus egne kardiolo-
giske behandlingsrom (hjertelaboratorier), og kardiologene overtok pacemakerinn-
leggelsene. Det ble færre operatører som fikk større erfaring, noe som forenklet
operasjonene og reduserte komplikasjonene.

På 90-tallet begynte pacemakerne å bli mer komplisert. Vi fikk tokammerpace-
makere og rundt årtusenskiftet trekammerpacemakere, samtidig som antallet økte
kraftig. Pacemakerne gikk over fra å være enkle apparater som var enkle å kontrol-
lere, til å bli små datamaskiner med et utall av parametere å holde styr på. Data fra
pacemakerregisteret viste at behandlingen ble forskjellig mellom store og små pace-
makerenheter (figur 18.9), og en del undersøkelser tydet på økt komplikasjonsrisiko
når det var små enheter.

Basert på dette og internasjonale retningslinjer ble det i 2003 utarbeidet et kon-
sensusdokument (7) som stilte krav til organisering og størrelse på pacemakerenhet-
ene i Norge, for å sikre lik kvalitet og service over hele landet. Det er nå skjedd en
tydelig sentralisering, og per 2006 er det 24 sentre som legger pacemakere. Det for-

Figur 18.9. Statistikk fra 

1999 som viser tenden-

sen til at sentre med lite 

volum tenderer til å leg-

ge en mindre andel fy-

siologiske pacemakere.
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ventes en ytterligere sentralisering til et mindre
antall sentre, hvor dedikerte kardiologer vil ha
dette som sin hovedoppgave.

Det var i 2004 1846 nyimplantasjoner (figur
18.10), hvorav 97 biventrikulære pacemakere, og
det har vært en jevn økning fra ca. 100/million
mot slutten av 60-tallet, og raskere økning de siste
ti årene (figur 18.6).

Det er stor spredning mellom fylkene, men
selv de «ivrigste» fylkene når bare så vidt opp til
antallet pacemakere per befolkningsenhet som
legges inn i våre naboland.

Internasjonalt har det skjedd en tilsvarende
utvikling. I de fleste land i den vestlige verden
(unntatt Norge) er kardiologi en hovedspesialitet,
og elektrofysiologi er en grenspesialitet med egne
krav til godkjennelse og eksamener. De nye krav-
spesifikasjonene er et trinn i denne utviklingen.

Kontroll og oppfølging
De tidligste pacemakere, både pulsgeneratorer,
ledninger og elektroder var ofte utsatt for tekniske
feil. Det var fra første pasient av klart at det her
var behov for systematisk kontroll og oppfølging. I Norge ble dette en oppgave for
det sykehuset som hadde implantert pacemakeren. De fleste sykehus hadde eget
pacemakerkartotek og en spesiell poliklinikk.

De aller første pacemakere gikk sitt eget løp uten justeringsmuligheter med en
fastsatt pulsfrekvens på ca. 70. Pulsfrekvensen var avhengig av batterispenningen.
Oppfølging gikk stort sett ut på å registrere når kritisk frekvensfall var nådd og pace-
makeren måtte byttes. Undersøkelsen ble gjort med en magnet og «Miniclinic» –
små nyttige apparater som viste nøyaktig pacet frekvens og også impulsbredden.

Pacemakerne ble etter hvert små datastyrte apparater med et stort antall funksjo-
ner, stort minne og mange rapportmuligheter. Kontrollene ble mer komplisert.
Paradoksalt nok ble tiden for hver pacemakerkontroll ikke kortere med bedre måle-
utstyr og dataprogrammer. Tvert om. Omfanget av data som ble rapportert og kon-
trollert, tiltok vesentlig, slik at tiden for en pacemakerkontroll økte fra 15–20
minutter til opptil ca. en time. De nyeste pacemakerne i dag er imidlertid langt på
vei selvkontrollerende og avleverer en full rapport umiddelbart ved tilkobling, noe
som sparer mye tid. 

I de første årene, 1960–70-tallet, var komplikasjonsfrekvensen høy. Pulsgenera-
torene veide opptil 250 gram (mot 25 gram i år 2000). På grunn av størrelsen kunne
de gi erosjoner, samtidig som de langvarige operasjonene lett ga infeksjoner, og pace-
makeren kunne trenge igjennom huden, med infeksjon av hele systemet som resul-
tat. Elektronikkfeil kunne forekomme systematisk, slik at enkelte produksjonsserier

Figur 18.10. Pacemaker-

statistikken for 2004 

viser fremdeles stor 

spredning i antall pace-

makere per million inn-

byggere.
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måtte tilbakekalles («recall»). Elektrodene var store og dårlig fiksert i hjertet, med
pacesvikt som resultat. Brudd på leder eller isolasjon forekom.

Identifisering av den «pacemakeravhengige» pasient
Mange pasienter var helt avhengige av sin pacemaker. Identifisering av risikopasien-
ter kunne i noen grad gjøres ved å utføre en kontrollert stans av pacemakeren. Det
ble gitt en serie elektriske impulser fra eksterne elektroder på brystet. Disse hemmet
pacemakeren. EKG ble registrert samtidig for dokumentasjon.

Denne testen ble brukt rutinemessig bl.a. på Ullevål sykehus. Hensikten var at vi
skulle være spesielt oppmerksomme på disse risikopasientene med kontrollhyppig-
het og eventuelt profylaktisk bytte av gamle pacemakere. Disse testene var ubehage-
lige og usikre, og ble erstattet av «snillere» tester for å teste egenrytmen, og pacema-
kerens statistikker og rapporter, samtidig som pacemakerne nå «sier fra» i god tid når
det er på tide med bytte.

Kongresser og internasjonale organisasjoner
Den første internasjonale pacemakerkongress var i New York 1968 uten norsk del-
tagelse. NASPE (North American Society for Pacing and Electrophysiology) ble
grunnlagt i 1979 og har senere hatt årlige kongresser midt i mai; det har vært en av
de viktigste hendelsene for pacemakerinteresserte. Nesten like lenge har vi hvert
annet år hatt Cardiostim i Nice, som har presentert den europeiske holdningen til
elektrofysiologien. I de siste ti årene har vi i tillegg hatt Europace i regi av European
Society of Cardiology hvert annet år, alternerende med Cardiostim. Her har det all-
tid vært god norsk deltagelse. Kongressene har vært en blanding av foredrag, kurs,
nyhetsformidling og kontakt med kolleger fra andre land. De har faktisk vært en for-
utsetning for å holde seg rimelig faglig à jour. Viktig for oss har også vært industriens
presentasjon av nye produkter på disse kongressene.

Spesielt kan nevnes de syv nordiske pacemakermøter, 1974–1999, i Örenes ved
Lund, Helsingør, Åbo, Bergen, Uppsala, Odense og så til slutt Lund igjen. De nor-
diske land har mange likhetspunkter innenfor medisinsk tradisjon. Vi i Skandinavia
hadde stort utbytte av et møte for oss selv med personlig kontakt og utveksling av erfa-
ringer. Men med to store årlige internasjonale kongresser pluss flere små er markedet
nå mettet. Men kontakten og samarbeidet over de skandinaviske grensene er god.

Organisering i Norge
Pacemakerkurs
Fra ca. 1970 av ble det arrangert en rekke universitetskurs for leger i pacemakerbe-
handling. Kurset er nå i tillegg til kurset i ekkokardiografi det eneste obligatoriske
kurs for spesialistgodkjenning i hjertesykdommer.

Pacemakerstatistikk
En pacemaker er nokså spesiell. Den er det første livreddende helautomatiske elektro-
niske implantat. Det var derfor naturlig at det raskt ble satt i gang en samlet interna-
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sjonal statistikk. Den første statistikken for Skandinavia ble samlet inn i 1969 av
svensken Ingvar Karlöf og presentert på 2nd World symposium on Cardiac Pacing i
Monaco 1970. European Society of Cardiology ved Hugo Ector (Belgia) har vært
meget aktiv med innsamling av statistikk for hele Europa fra begynnelsen av 90-tallet.

Norsk pacemakerregister – NorPace
De fleste større sykehus hadde et eget kartotek for pacemakerpasienter. Et databasert
kartotek kom i 1984 og ble benyttet ved de største pacemakersentrene. Det ble
utviklet i et samarbeid mellom Ullevål og Trondheims-miljøene med Vingmed-
Medtronic som sponsor. Programmet ble revidert i 1990. Det hadde dessverre en
del datatekniske mangler og kunne ikke klare overgangen til nytt årtusen. Med
sponsorstøtte fra Vingmed-Medtronic og Diacor/Guidant ble det derfor startet
arbeid med å lage et nytt dataprogram som skulle kunne gi den nødvendige statis-
tikk, samtidig som det skulle være et verktøy for registrering av innleggelser, pro-
grammering og kontroll, med alle nødvendige rapporter. Programmet ble klart i
1999 og brukes nå av alle landets pacemakersentre. Registeret eies av Norsk Cardio-
logisk Selskap og kontrolleres av NCS’ arbeidsgruppe for hjerterytmer.

Norge har hatt gode og ganske fullstendige statistikker fra 1984, og disse har vært
trykket i Hjerteforum fra 1987. Helge Grendahl var ansvarlig for statistikkene frem
til 1998, da Eivind S. Platou overtok ledelsen i forbindelse med utviklingen av det
nye databaseprogrammet.

Forskning og utvikling
Det alt vesentlige av pacemakerrelatert forskning i Norge har foregått på Haukeland.
De har hatt et stabilt og produktivt forskningsmiljø i 35 år rundt professor Ole Jør-
gen Ohm.

Det har vært elektrofysiologisk forskning på høyt internasjonalt nivå med et stort
antall publikasjoner og seks doktorgrader. I de første årene var aktiviteten sentrert
rundt pacemaker-/elektrodeteknologi og filterkarakteristikker, svært viktig i forbin-
delse med at pacemakere kan hemmes av myopotensialer. Senere har de forsket på
nye algoritmer, sensorteknologi og anvendelse av ekkokardiografi for å studere
hemodynamiske forhold ved pacemakerbehandling. I de senere årene har gruppen
særlig jobbet med biventrikulær pacing. Haukeland har også hatt fordelen av å være
et stort senter, mens pacemakeraktiviteten i Oslo-området har vært delt på flere
mindre sentre, noe som har vanskeliggjort forskning.

Ved mange av de største sykehusene har man hatt forskningsprosjekter gående,
på Ullevål spesielt for kontroll og oppfølging av pasienter. I de siste ti årene har det
vært mye arbeid rundt utviklingen av teknologi for elektrodeekstraksjoner.
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Summary

The pacemaker history
The first permanent pacemaker in Norway was implanted in 1961. In 1970 cardiac
pacing was generally established in major hospitals in all regions. In regional hospitals
dedicated «Pacemaker units» were organised with specialized rooms and x-ray facili-
ties for operative pacemaker implantations and separate rooms for pacemaker con-
trols with ECG and an increasing number of equipment for registration and follow up.
A national pacemaker-registry was operable in 1999. The main Norwegian contribu-
tions to development of technology have been on myopotentials and temporary myo-
cardial leads.

Pacemakers in the early 70s were technically unreliable and functionally simple. Ma-
jor progress in late 1970s included reliable stable litiumiodide power cells, and stable
microelectronics. Pacing leads improved and their position was anchored with «tines».

The effect of the introduction of microelectronics was enormous. The pacemaker
turned into an implantable computer with memory and report-facilities physically re-
duced from 250 to 25 grams and functionally adapted to the patient’s life-style. Func-
tion-time increased from two to twenty years.
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