
235

Kapittel 19

Implanterbar hjertestarter (ICD)
Ole-Jørgen Ohm

En 44 år gammel mann fikk akutt stort fremreveggs hjerteinfarkt i desember 1995
med påfølgende hjertestans og ble vellykket resuscitert utenfor sykehus. I januar
1996 fikk han på ny hjertestans i hjemmet. Gjenopplivning ble startet av kone og
19 år gammel sønn, og de fortsatte til Luftambulansens helikopter kom 20 minut-
ter senere. Han ble da vellykket defibrillert. Etter innleggelse i sykehus ble det ut-
ført PCI av totalokkludert LAD. Elektrofysiologisk undersøkelse viste induserbar
ventrikkeltakykardi.

Kort tid senere fikk han implantert ICD. Allerede ved kontroll fire måneder se-
nere hadde han hatt fire nye episoder med ventrikkelflimmer (VF). Registreringen
(se nedenfor), som er overført via telemetri fra den implanterte ICD til en pro-
grammerer, angir dato, klokkeslett, arytmitype, hjertefrekvens (250–285 pr. mi-
nutt), behandling (Rx), resultat (suksess ved første forsøk) og varighet av arytmien.
Innfelt pasient og lege.

I 2001 fikk han skiftet ICD på grunn av batteriutladning. Etter hvert utviklet han
økende hjertesvikt, og i 2002 ble han hjertetransplantert. Ti år etter første hjerte-
stans lever han i beste velgående og driver eget småbruk (januar 2006).

Figur 19.1.
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Plutselig og uventet hjertestans er en hyppig årsak til død i den vestlige verden. Både
i USA og Europa antar man at det hvert år er ca. en halv million individer som får
hjertestans. Anslagsvis regner man med ca. 5 % overlevelse. De fleste dødsfall skjer
utenfor sykehus. Basert på nasjonale og internasjonale data kan vi i Norge regne med
at ca. 5000 individer årlig får hjertestans. I 1950-årene ble det erkjent at ekstern defi-
brillering var effektiv i å konvertere ventrikkelflimmer (1). Denne metoden ble tatt
i bruk i Norge like før eller i forbindelse med at hjerteovervåkningsavdelingene ble
opprettet i 1960-årene. I dag inngår halvautomatiske defibrillatorer som en selvføl-
gelig del av standardutstyret i ambulansetjenesten; de er også utplassert på en rekke
arbeidsplasser og har ved flere anledninger vært livreddende. Dr. Michel Mirowski
fikk ideen til en implanterbar defibrillator etter at han erfarte at hans sjef hadde repe-
terte episoder med ventrikulær arytmi som han døde av etter kort tid. De første
eksperimentelle modellene ble forsøkt i 1969. I 1972 foretok man de første transve-
nøse defibrilleringene i dyremodeller, og den første implantasjonen av defibrillator
ble foretatt i 1975 (figur 19.2).

Figur 19.2. Billedserie 
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automatisk defibrillator. 
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Den 4. februar 1980 utførte Michel Mirowski og medarbeidere den første
implantasjonen av automatisk defibrillator på en 57 år gammel kvinne med gjentatte
episoder av ventrikkelflimmer forårsaket av koronarsykdom og tidligere gjennom-
gått hjerteinfarkt (2).

Det var strenge kriterier for implantasjon av disse første enhetene. Pasientene
måtte ha overlevd minst to episoder med hjertestans som ikke var relatert til akutt
infarkt, og minst én episode av ventrikkelflimmer måtte være dokumentert, krite-
rier som innebar høy sannsynlighet for en fatal episode uten implantasjon av defi-
brillator.

Teknologisk utvikling
De første enhetene veide bortimot 300 gram, hadde et volum på 160 cc og kunne
bare avgi høyenergisjokk. Til tross for et begrenset antall diskrete komponenter
krevde det 200 timeverk å produsere én enkelt enhet. De første systemene som
kunne utføre kardioversjon for ventrikkeltakykardier, ble tatt i bruk i 1982 og hadde
hybrid elektronikk og integrerte kretser. Imidlertid måtte hver enhet konstrueres
med en fiksert hastighet for registrering og behandling av takykardi som ikke kunne
endres etter implantasjonen. Dette stilte store krav til utvelgelse av pasienter med
hensyn til deteksjonsfrekvens. I 1985 ble systemene godkjent av de amerikanske hel-
semyndigheter (FDA), og i 1988 ble de første programmerbare enhetene godkjent.
Disse systemene kunne virke både som kardioverter-defibrillator og som antitaky-
kardipacemakere ved å stimulere hjertet med en frekvens som var raskere enn taky-
kardifrekvensen (3) (figur 19.3).

Senere har det vært en meget rask teknologisk utvikling. Inntil 1990 måtte de
operative inngrepene foretas via sternotomi og plassering av store skiveelektroder
direkte på hjertet for defibrillering og elektroder for registrering av rytmeforstyrrel-
sen direkte på myokard. På grunn av defibrillatorens størrelse måtte denne plasseres
på abdomen (figur 19.4).

Figur 19.3. Telemetri-

utskrift fra tredjegenera-

sjons ICD (1988) som 

kunne foreta antitaky-

kardipacing (øverst), 

kardioversjon (i midten) 

og defibrillering 

(nederst).
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Fra 1990 tok man i bruk endokardiale ledningssystemer, og fra 1993 ble selve puls-
generatoren aktiv i defibrilleringskretsen, slik at man kunne greie seg med implan-
tasjon av én ledning. Samtidig var enhetene blitt så små at de kunne plasseres sub-
kutant på brystet på samme måte som en pacemaker (figur 19.5). Enheten fra 2005
er oppbygget på mikroprosessorteknologi og har tokammer pacemakerfunksjon for-
uten tallrike programmer for takykardibehandling og lagringsmuligheter av terapi-
data. Hovedgrunnen til at man har kunnet redusere størrelsen, er utviklingen i bat-
teri- og kondensatorteknologien (genererer høyenergisjokk).

Den videre utviklingen har inkorporert tokammerfunksjon med en ledning i
høyre forkammer, slik at en ICD nå kan fungere både som en avansert tokammer-

Figur 19.4. Epikardialt 
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ter-defibrillator-system. 
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ventrikkel og fungerer 

som defibrilleringselek-

troder. To skrueelektro-
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der også impulser til 

hjertet når apparatet vir-
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pacemaker ved bradykardi og ICD med funksjon for antitakykardipacing, kardio-
versjon og defibrillering.

I en studie fra 1990 ble de første data publisert som viste at simultan stimulering
av høyre og venstre hjertekammer bedrer hjertefunksjonen hos pasienter med hjer-
tesvikt. Senere er det utviklet avanserte enheter som synkroniserer forkamre og hjer-
tekamre og resynkroniserer hjertekamrene via pacemakerfunksjon og samtidig har
funksjon som automatisk kardioverter-defibrillator (figur 19.6). Her er tre ledninger
tilkoblet selve generatoren; to ledninger er plassert henholdsvis i høyre aurikkel og
høyre ventrikkels apeks som i et vanlig pacemakersystem, og en ledning er plassert i
en koronarvene for aktivering av venstre ventrikkel (• angir plasseringen av elektro-
despissen). Ved simultan stimulering gjennom de to ventrikkelelektrodene synkro-
niseres høyre og venstre ventrikkels kontraksjon. På ledningen til høyre ventrikkel
er det også to store elektroder (→). Sammen med generatoren leder de høyenergi-
sjokket ved kardioversjon og defibrillering.

Figur 19.5. Volum, vekt 

og tykkelse av ICD-mo-

deller fra 1989 og 2005..

Figur 19.6. Fullautoma-

tisk atrio-biventrikulær 

pacemaker-kardiover-

ter-defibrillatorsystem.
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Internasjonal utvikling
Fra den tidligste defibrillatorimplantasjonen i 1980 var det i de første årene en
moderat økning i antallet implanterbare enheter. Fra 1988, da man fikk de første
programmerbare systemene, har det vært en rask økning i antall implantasjoner,
størst i USA og Tyskland med henholdsvis ca. 300 og 120 implantasjoner pr. mil-
lion innbyggere per år (figur 19.7).

Bakgrunnen for den store variasjonen i antall implantasjoner i de enkelte land er
bl.a. forskjellig grad av aksept av de internasjonale retningslinjene for implantasjoner
basert på anbefalinger i de nye randomiserte studiene. Men like viktig kan være
sosial holdning til begrepet plutselig død. Når det blir svært mange implantasjoner,
vil det utvilsomt dukke opp spørsmål om retten til plutselig død. Et lands finansier-
ing og prioritering av tilgjengelige ressurser for bruk av kostbar høyteknologi i medi-
sinsk behandling spiller en viktig rolle. I USA har man en klart lavere terskel for
ICD-implantasjoner enn i alle andre land. Dette kan være betinget bl.a. i mulig-
heten for finansiering gjennom private forsikringsordninger, men risiko og redsel for
erstatningssøksmål og legers private økonomi kan også spille en rolle.

Start og utvikling i Norge
Før 1989 var det kun foretatt sporadisk implantasjon av defibrillator i Norge (4), og
en kjenner til at enkeltpasienter var behandlet i utlandet. Fra 1989, da de første pro-
grammerbare enhetene for pacemaker-kardioversjon og defibrillatorfunksjon ble til-
gjengelige, ble behandlingen tatt i bruk i Norge med i alt tre implantasjoner. I de
påfølgende årene var det en liten og jevn økning. Fra 1997 har alle regionsykehusene
tatt behandlingen i bruk. De første data fra en mindre pasientserie fra Norge ble
publisert i 1993 (5). Fra 1996 til 1997 var det en fordobling av antall implantasjo-
ner, noe som kan være relatert til at data fra de første randomiserte studiene ble
kjent. I de påfølgende fire år var det et relativt stabilt antall nye pasienter som fikk
ICD, men fra 2003 kom det igjen en betydelig økning, med det hittil største antallet

Figur 19.7. Antall ICD-

implantasjoner pr. milli-

on i USA og forskjellige 

europeiske land i 2003.
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på 284 nye implantasjoner i 2004, som tilsvarer i underkant av 70 per million inn-
byggere (figur 19.8).

Flere studier har vist at pasienter med uttalt hjertesvikt på optimal medikamen-
tell behandling har stor risiko for plutselig død. I 1999 tok en ved Haukeland uni-
versitetssykehus, som det første sykehus i Norge, i bruk biventrikulær pacemakerbe-
handling ved hjertesvikt, og resultatene fra de fem første pasientene ble publisert i
2001 (6). Ved denne behandlingen resynkroniserer en kontraksjonen i venstre ven-
trikkel. For utvalgte pasientgrupper har dette ført til betydelig bedring i hjertefunk-
sjonen, men fortsatt med høy risiko for plutselig død. Senere er denne funksjonen
derfor inkorporert i ICD-enhetene, som for første gang ble tatt i bruk i Norge i 2000
med beskjedne to implantasjoner. Deretter har det vært en langsom økning. I 2002
ble det implantert totalt ni slike systemer, i 2003 16 og en firedobling til 64 nye
enheter i 2004, som er noe høyere enn det estimerte antallet, og sammenlignbart
med øvrige nordiske land, men fortsatt med langt lavere aktivitet enn flere andre
europeiske land (figur 19.9).

Figur 19.8. Første gangs 

innleggelser av ICD i 

Norge.

Figur 19.9. Antall nyim-

plantasjoner av ICD 

kombinert med biventri-

kulær pacemaker i for-

skjellige europeiske land 

i 2004.
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I tillegg til regionsykehusene implanteres det nå ICD, biventrikulær pacemaker
eller kombinasjon av disse ved fem av sentralsykehusene. Sentralsykehuset i Kristi-
ansand hadde i 2004 like mange implantasjoner av biventrikulær ICD som region-
sykehusene til sammen. Etter hvert som flere kompetente hjertespesialister utdannes
og behandlingsgevinsten blir kjent og akseptert, vil dette feltet kreve betydelige res-
surser i de kommende år. Deler av virksomheten vil derfor måtte drives utenom regi-
onsykehusene.

Kontrollerte kliniske undersøkelser
Som så ofte ved innføring av nye behandlingsmetoder går utviklingen raskt. Mange
tar i bruk behandlingen basert på enkeltobservasjoner som senere gjør det vanskelig
å gjennomføre randomiserte studier. På ett tidspunkt ble slike studier sett på som
uetiske, da man i ukontrollerte studier etter at en enhet hadde vært aktivert for sjokk,
antok at dette hadde vært livreddende uten at det ble vurdert om defibrillatorsjokket
hadde vært uhensiktsmessig (forekommer hos ca. 20 % av pasientene), eller om aryt-
mien ikke hadde vært fatal. I dag lagres EKG fra arytmiepisodene i ICD-enheten og
kan avspilles via telemetri. Fra den første implantasjonen i 1980 gikk det 16 år før
den første kontrollerte kliniske studien ble publisert. Fra 1996 er det nå publisert en
rekke kontrollerte studier. De primærprofylaktiske undersøkelsene har vesentlig
omfattet pasienter med koronarsykdom. Studiene som inkluderer spesielt selekterte
pasientgrupper, har vist betydelig reduksjon i arytmidød (61–76 %). Dette var ikke
tilfellet ved anvendelse av ICD hos pasienter med nylig gjennomgått hjerteinfarkt
og hjertesvikt, noe som også samsvarer med en mindre nordisk studie som ble avslut-
tet prematurt på grunn av lav forekomst av defibrilleringssjokk.

Flere store sekundærprofylaktiske studier som omfatter pasienter både med iske-
misk og non-iskemisk hjertesykdom, har vist reduksjon i arytmidød på 33–59 %.

To store primærprofylaktiske studier av pasienter med uttalt hjertesvikt hvor
man anvendte biventrikulær ICD, er nylig publisert. I begge studier inkluderte man
pasienter både med og uten iskemisk hjertesykdom. I Companion-studien (2004),
som inkluderte over 1500 pasienter, påviste man signifikant lavere dødelighet ved
kombinert biventrikulær pacing og ICD-behandling, mens dette ikke var tilfellet for
gruppen som bare hadde kardial resynkroniseringsterapi.

Dagens syn på bruk av denne teknologien
Det er utarbeidet retningslinjer av de europeiske og amerikanske hjerteorganisasjo-
nene for implantasjon av de forskjellige enheter (7, 8). Retningslinjene er stadig blitt
oppdatert etter hvert som nye randomiserte studier har blitt publisert. Som sekun-
dærprofylakse er de mest klare indikasjonene for ICD relatert til den kliniske presen-
tasjonen – hjertestans og dokumentert ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer som
ikke skyldes forbigående eller reversible årsaker, samt elektrokardiografisk dokumen-
tert ventrikkeltakykardi med hemodynamisk påvirkning (se ingress). Dette er fore-
løpig de to eneste klasse 1-indikasjoner for ICD-implantasjon (tilstander hvor det er
alminnelig enighet om at ICD er nyttig ifølge de europeiske retningslinjene).
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Risikoen for plutselig hjertedød varierer mellom 20 % og 30 % hos pasienter
med redusert systolisk venstre ventrikkel-funksjon og øker betydelig når venstre ven-
trikkels ejeksjonsfraksjon faller under 30 %. Randomiserte kliniske studier har ikke
vist at antiarytmisk behandling i tillegg til optimal hjertesviktbehandling reduserer
plutselig hjertedød hos disse pasientene. Nylig er det imidlertid vist (SCD-HeFT,
2005) at plutselig hjertedød var hyppigste dødsårsak og utgjorde 64 % av dødsfal-
lene hos pasienter med kompensert hjertesvikt (NYHA klasse II). Derfor kan en hel-
ler ikke betrakte denne pasientgruppen som en lavrisikogruppe for plutselig død. I
denne studien, som inkluderte over 2500 pasienter, var den gjennomsnittlige årlige
forekomsten av ICD-sjokk 7,5 %, men bare 5,1 % var forårsaket av ventrikkeltaky-
kardi eller ventrikkelflimmer. Vi mangler derfor fortsatt gode risikomarkører med
høy spesifisitet for å kunne selektere pasientene hvor en kan forvente at ICD avgir
et adekvat behandlingsprogram.

Lang QT-syndrom og hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati er to spesielle pasi-
entgrupper som krever særlig oppmerksomhet for primærprofylaktisk ICD-implan-
tasjon. Noen av disse pasientene har høy risiko for plutselig død og trenger implan-
tasjon av ICD i ung alder basert på spesielle skåringssystemer. Idiopatisk ventrikkel-
flimmer (uten kjent årsak) kan forekomme hos unge individer. Disse pasientene er
absolutte kandidater for ICD-behandling.

Kostnad/nytte-analyse
Knapt noen annen behandlingsprosedyre har blitt satt under tilsvarende krav om
kostnadsanalyse. En rekke studier foreligger, vesentlig fra amerikanske forfattere,
basert på komplekse økonomiske modeller og er ikke direkte sammenlignbare og
naturlige å anvende for norske forhold. Ut fra beregninger av de randomiserte stu-
diene finner man imidlertid at ICD-behandling er kostnadseffektiv på lik linje med
andre etablerte kardiologiske prosedyrer som PCI og bypasskirurgi. Sammenlignet
med medikamentell behandling, f.eks. mot hyperkolesterolemi og hypertoni, er
totalkostnaden pr. vunnet leveår lavere. I 1989 kostet en ICD med ledninger og
antatt batterivarighet på 4–5 år vel kr 350 000. Omgjort til dagens kroneverdi vil
kostnaden bli i underkant av kr 500 000. En ICD anno 2005 har en antatt varighet
på 5–10 år og koster med ledninger i underkant av kr 200 000. Samtidig med reduk-
sjon i kostnadene ved kortere sykehusopphold, enklere implantasjonsprosedyrer og
sjeldnere og mindre krevende kontroller, er dette et behandlingstilbud som utvilsomt
kan forsvares ut fra et kostnad/nytte-perspektiv. En ICD med muligheter for biven-
trikulær hjertestimulering koster kr 240 000 og har en antatt varighet på 4–6 år.

Da ICD-behandlingen ble forsøkt innført ved regionsykehusene i Norge i 1989,
møtte det betydelig motstand hos helseadministratorene. Ved ett av regionsykehu-
sene ble det opprettet en komité av ikke-spesialister på området som skulle vurdere
om fagfolkene hadde valgt ut behandlingsmetoden på rette indikasjoner. Det ble
også til dels en heftig diskusjon mellom henvisende sykehus og regionsykehusene
om hvem som skulle stå for kostnadene av ICD-enheten. Problemet var særlig stort
når pasienter ble henvist fra andre fylker og helseregioner. Noen fylkeskommuner
garanterte for betaling av selve ICD-enheten. Med rette hevdet enkelte av de henvi-
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sende sykehusene at regionsykehusene burde stå for kostnadene, basert på de statlige
tilskudd som er tenkt å dekke utgiftene for høykostnadsmedisin. Ved å fokusere så
sterkt på kostnad/nytte-effekt førte dette til en betydelig forsinkelse i utbredelsen av
behandlingstilbudet i Norge, la videre en demper på deltagelse i forsknings- og
utviklingsarbeidet og frarøvet det norske miljøet muligheter for deltagelse i større
internasjonale studier.

I de siste årene har Rikstrygdeverket gitt en implantatrefusjon på kr 165 000 per
ICD og kombinert ICD og resynkroniseringsenhet som således har dekket største-
delen av utstyrskostnadene. Disse reglene er imidlertid under stadig revisjon, og
refusjonen i 2006 er redusert til i underkant av 160 000.

Ut fra de nasjonale registreringsdataene har norske kardiologer et nøkternt syn
på anvendelsen av de aktuelle enhetene. Innenfor visse rammer er det den medisins-
ke indikasjon som bør være bestemmende for behandlingen, og derfor er det scree-
ningmetodene for utvelgelse av pasienter til behandlingen som er det viktigste.

Det beskjedne antallet implantasjoner i Norge fram til 1996 har flere årsaker,
bl.a. de administrative restriksjonene som ble lagt på anvendelsen av denne nye tek-
nologien. Etter at de første resultatene av de internasjonale studiene forelå fra 1996,
var det fortsatt en viss avventende holdning til behandlingsmetoden, men fra 2002
har det vært en betydelig økning i antall ICD-implantasjoner (figur 19.8).

Videre utvikling
Det er ikke tvil om at denne behandlingsmetoden vil få økt utbredelse også i vårt
land. De nyere studiene har gitt sikrere indikasjoner på utvelgelseskriterier. Men hit-
til har vi ingen strategi som entydig kan indikere hvilke pasienter som vil ha nytte av
ICD-behandling, særlig når det gjelder primærprofylakse. Flere sykehus enn region-
sykehusene har tatt opp behandlingsmetoden. Ikke minst vil den store gruppen av
pasienter som er kandidater for resynkroniseringsterapi, føre til større utbredelse av
behandlingen. Utvelgelse av pasienter som trenger behandlingen, krever imidlertid
en sikker klinisk vurdering, og sykehus som skal forestå behandlingen, må ha tilgang
på angiografiske undersøkelser. Elektrofysiologisk vurdering, som i den tidlige fase
var essensiell, vil på grunn av enhetenes muligheter for justering og tilpasning til den
enkelte pasient ikke lenger være nødvendig for alle pasienter. Det store antallet pasi-
enter fører også til at kontrollene må spres på flere sentre.

Fremtidsvyer
Det er snart 40 år siden konseptet om en automatisk defibrillator ble lansert. Det
har vært en enorm teknisk utvikling, ikke minst takket være den revolusjonerende
utviklingen i pacemakerbehandlingen som kardioverter-defibrillator-teknologien
har kunnet dra nytte av.

Man arbeider for tiden med en idé om å konstruere en defibrillator som kun
benytter subkutane plateelektroder og en høyenergigenerator som er i stand til å
oppfange og defibrillere ventrikkelflimmer. Et slikt system vil gjøre implantasjonen
enklere og mindre ressurskrevende, men vil bare egne seg for behandling av pasienter
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som har anfall av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi med høy frekvens og
hemodynamisk kollaps.

Den største utfordringen vil antagelig være å ta hånd om den stadig økende grup-
pen av hjertesviktpasienter hvor bruk av kombinert ICD og biventrikulær pacema-
ker har gitt lovende resultater i symptomlindring og overlevelse. I en uselektert pasi-
entgruppe med hjertesvikt fant en at ca. 10 % av pasientene var egnet for biventri-
kulær hjertestimulering. Mange av disse pasientene, som i tillegg har stor risiko for
plutselig død, vil ha behov for ICD. Selv om det foreligger solide data fra randomi-
serte studier, er metodene for risikostratifisering ikke gode nok. Vi trenger fortsatt
individuell vurdering av pasientene som trenger primærprofylaktisk behandling.
Dette behandlingstilbudet er bare i startfasen i vårt land.
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Summary

Implantable Cardioverter Defibrillator
From 1989 on, ICD technology has become a therapeutic option for Norwegian pa-
tients. Since 1997 all five university hospitals have applied the technique. After the first
implantation of an automatic defibrillator in 1989, it took more than 16 years before
the first randomized studies were published. Therapeutic guidelines have been de-
veloped and continuously upgraded. However, there is a gap between reality and gui-
delines. Although the advent of ICD has been pushed by the recently published trials,
its usage has been inadequately implemented in different countries. Without doubt
economy has impeded the advent of this technology and was definitely a major cause
for delay in ICD use in Norway.

Estimates from 2004 showed an implant rate of 300 per million in USA compared
to 70 per million in Norway. Selection criteria of patients for primary prophylaxis are
inadequate and this play an important role in the decision making for implantation. Still
each patient should be individually appraised based on the clinical presentation. Stud-
ies in 1990 demonstrated that simultaneous stimulation of the right and left ventricles
improved cardiac function in heart failure patients. This technology was later incorpo-
rated in ICD units and has been used in Norway since 1999. Ten Norwegian hospitals
are now offering this therapy. Considering the high number of heart failure patients
and frequent occurrence of sudden cardiac deaths in this population, the demand for
biventricular ICD systems will be increasing in the forthcoming years.
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