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Kapittel 20

Ablasjonsbehandling 
av hjerterytmeforstyrrelser
Per Ivar Hoff

Innledning
Hjerterytmeforstyrrelser (arytmier) kan medføre plutselig høy hjertefrekvens (taky-
kardi) og skyldes medfødte unormale ledningsbaner, hjerteceller som utlader spon-
tant, eller strukturell sykdom i hjertet. Ablasjon i medisinsk sammenheng innebærer
å fjerne vev for å behandle et sykdomsproblem, og vevet kan være hjerteceller som
forårsaker arytmi. Det kan benyttes forskjellige energiformer ved slik ablasjonsbe-
handling, men den vanligste er radiobølgeenergi som omdannes til varme.

Hein J.J. Wellens i Amsterdam hadde i 1967 vist at en kunne starte og studere
hjertearytmier ved å sende elektriske stimuli til hjertet. Stimuli ble levert gjennom
elektrodeledninger som var lagt gjennom blodårer til hjertet. Metoden ble fra 1972
også benyttet ved alvorlig arytmi etter hjerteinfarkt for å teste om medikamentell
behandling ga beskyttelse mot tilbakefall. Otto Orning ved Aker sykehus tok opp
undersøkelsesmetoden tidlig etter besøk hos Hein J.J. Wellens (K-5). Ole-Jørgen
Ohm ved Haukeland sykehus studerte metoden under et opphold i 1982 ved Lan-
kenau Hospital i Philadelphia, USA, og etablerte et laboratorium for undersøkelse
av pasienter ved Haukeland sykehus. Data tydet etter hvert på at testing av medika-
mentell behandling ved alvorlig hjertearytmi hadde begrenset verdi. Utvikling av

En av elektrofysiologiens pionerer, Hein Wellens, bruker ofte dette sitatet av S. de
Boer fra 1935 når han snakker om kanskje vår viktigste hjerterytmeforstyrrelse,
atrieflimmer, som er blitt tilgjengelig for ablasjonsbehandling i de senere år: «From
that time on, fibrillation and especially atrial fibrillation, became important in the
clinic. Since ventricular fibrillation usually results in sudden death, it is of course of
much lesser importance.»
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den implanterbare automatiske hjertestarteren (ICD) som kunne legges inn som en
vanlig pacemaker, endret også i stor grad behandlingen av denne pasientgruppen
(K-19). Ablasjonsbehandlingen, som kunne fjerne selve arytmisubstratet hos
utvalgte pasienter, ga nytt innhold til et fagfelt med en litt usikker framtid.

Tidlig ablasjonsbehandling
W.C. Sealy hadde omkring 1970 fjernet unormale medfødte elektriske ledningsba-
ner i hjertet med kirurgisk teknikk. Et begrenset antall pasienter ble operert ved
Ullevål og Haukeland sykehus før 1990, men inngrepet var så omfattende at de
fleste pasienter ble behandlet med medikamenter for å hindre arytmianfall. Medika-
menter hadde ofte begrenset virkning og uheldige bivirkninger.

I 1982 rapporterte Melvin Scheinmann, San Francisco, om en ny metode for elekt-
risk behandling av atrieflimmer (forkammerflimmer) med svært høy hjertefrekvens.
Ett elektrisk støt på ca. 100 joule, sendt fra en utvendig hjertestarter via ledninger til
hjertet, brøt den normale elektriske forbindelsen fra forkamre til hjertekamre, såkalt
His’ bunt-ablasjon. En la så inn en permanent pacemaker og fikk dermed full kontroll
over hjertefrekvensen. Metoden fikk navnet fulgurasjon eller behandling med lyn.
Behandlingen ble forsøkt både ved Aker sykehus og Haukeland sykehus, og flere av
disse tidlig behandlede pasienter hadde det i 2005 fortsatt bra etter behandlingen med
sitt pacemakersystem. Etter en ekstern test i 1987 der Ole-Jørgen Ohm filmet fulgu-
rasjon i et modelloppsett og observerte at eksplosjonen medførte vannsprut til taket
(figurene 20.1a og 20.1b), ble en mer betenkt på å fortsette med denne metoden.

Moderne ablasjonsbehandling
Den moderne ablasjonsbehandlingen startet omkring 1987 da S.K. Huang (1) pre-
senterte en metode der elektrisk energi ble sendt gjennom elektrodekatetre til hjertet
og omdannet til varme. Energien besto av radiobølger med svingefrekvens omkring
500 kHz, og effekten var på nivå med en vanlig lyspære, ca. 50 watt. Varmen ga
ingen eksplosjon, men en koagulasjon av vevet på et par millimeters bredde og
dybde, og arytmisubstratet ble derved fjernet. Metoden fikk betegnelsen radiofre-

Figur 20.1a og 20.1b. 
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kvensablasjon. Ved Aker sykehus og Haukeland sykehus prøvde en metoden
omkring 1989, men resultatene var nedslående fordi elektrodekatetrene som skulle
benyttes, var for bløte og umulige å plassere stabilt.

Det som så på kort tid bidro til et gjennombrudd, var tre endringer. Elektrode-
fabrikantene, den da mest kjente var dr. Peter Osypka fra Tyskland, la wirer i abla-
sjonselektrodene, som dermed ble styrbare. Man økte størrelsen på katetertuppen
for å unngå høy temperatur med forkulling, og la en datastyrt temperaturføler på
tuppen av kateteret, slik at temperaturen ikke oversteg en innstilt verdi på ca. 70 °C.
Da Karl Heinz Kuck, Hamburg, og Warren Jackmann, Oklahoma City, i samarbeid
utførte den første radiobølgebaserte fjerning av en unormal ledningsbane i venstre
hjertekammers frie vegg i 1988, ble det ble sett på som en sensasjon (figur 20.2).
Åpen kirurgi var ikke lenger nødvendig, og alle arytmimiljøene skulle prøve dette.
Kontrollerte studier forelå ikke, men pasientene hadde ofte forsøkt de fleste mulig-
heter for medikamentell behandling. Det ble opprettet registre for å følge behand-
lingen i USA og Europa (MERFS – Multicenter European Radiofrequency Survey).
Etter 1996 økte antall prosedyrer så raskt at de faste registrene ikke lenger publiserte
statistikk over behandlingen. Suksessraten oversteg 90 % ved ablasjonsbehandling
av ledningsbaner, en hadde forholdsvis få komplikasjoner, og metoden ble etter
hvert foretrukket for de fleste med unormale ledningsbaner og mye arytmiplager.

Utviklingen i Norge
En hadde utført invasive elektrofysiologiske undersøkelser av arytmipasienter både
ved Aker sykehus og Haukeland sykehus i mer enn ti år da radiofrekvensablasjon for
alvor ble introdusert. Per Ivar Hoff på Haukeland sykehus startet etter et studieopp-
hold hos Karl Heinz Kuck i Hamburg i 1991 med radiofrekvensablasjon hos pasien-
ter med unormale ledningsbaner. De praktiske forholdene var begrenset blant annet
på grunn av gammelt røntgenutstyr. Improviserte løsninger i røntgenavdelingen fun-
gerte ikke godt, og en måtte ruste opp et eget elektrofysiologisk laboratorium for å få
dette til. Det tok et par måneder før en fikk stabil suksess med den enkelte prosedyre.
I det generelle norske hjertemedisinske miljøet så en på elektrofysiologiske undersø-
kelser og ablasjonsbehandling som en aktivitet med svært lange prosedyrer. Man var
litt tilbakeholden med å gå inn i slik virksomhet både på grunn av fagets noe kom-
pliserte natur og en noe begrenset forståelse for fagfeltet i de forskjellige avdelings-
og sykehusadministrasjonene. I de første par år arbeidet bare Orning og Hoff direkte
med ablasjonsbehandlingen, men det at den så ut til å få et visst volum, og at en
kunne kurere arytmi, vekket mer interesse for fagfeltet. Det ble foreslått å opprette
et nasjonalt arytmisenter. Etter noe utredningsarbeid og noe diskusjon kom arytmi-
miljøene og departementet i 1992 fram til at denne behandlingen skulle være en fler-
regional funksjon lagt til Ullevål sykehus og Haukeland sykehus. Haukeland hadde
begynt formelt i 1991, og Ullevål arytmisenter startet opp i 1993 under ledelse av
Otto Orning og Knut Gjesdal. En forskningsgruppe ved Rikshospitalet under ledelse
av Jan Peder Amlie utførte en del eksperimentelle laboratoriestudier med kartlegging
av effekt av ablasjonsenergi ved forskjellige energiapplikasjoner (2–4). Dette førte til
to doktorgradsarbeider, ved Erik Kongsgård og Ole Gunnar Anfinsen, men en hadde

Figur 20.2. Skisse over 
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begrensede muligheter til å ta opp pasientbehandling, delvis fordi sykehuset skulle
flytte til nytt bygg, og delvis på grunn av funksjonsvedtaket.

I utgangspunktet antok man både ved Haukeland og Ullevål sykehus at en hadde
oversikt over forekomsten av aktuelle arytmipasienter i de lokale miljøene i Norge, og
at de var registrert i sykehussystemene. Dette viste seg å være fullstendig feil. Pasienter
ble henvist fra leger og andre sykehus i et langt større antall enn antatt, og pasientene
hadde ofte selv skaffet seg informasjon om behandlingen via forskjellige kilder og
media. Det mest takknemlige ved behandlingen var at en på timer kunne helbrede
fullstendig en tilstand som pasientene hadde vært plaget av i gjennomsnitt 14–15 år.
Mange hadde opplevd arytmianfall fra barneårene og beskrev endringen etter behand-
ling som «et nytt liv». Ventelistene økte fort opp mot ett år ettersom kapasiteten var
begrenset. I de første årene utgjorde forskjellige typer medfødte unormale ledningsba-
ner i hjertet problemstillingen hos mer enn 80 % av pasientene ved både Haukeland
og Ullevål sykehus. Prosedyretallene var på sitt foreløpig høyeste ved Haukeland i
2002 med 317 prosedyrer. Ullevål rapporterte om behandlingen av sine første 150
pasienter i Tidsskrift for Den norske lægeforening (5). En hadde i Norge klart å bygge
dette opp uten stor spredning i startfasen, men interessen for å ha behandlingsmeto-
den innenfor sitt eget sykehusområde økte. Leger fra Rikshospitalet hadde allerede
deltatt i prosedyrer ved Ullevål, og etter ønske spesielt fra Rikshospitalet ble ansvaret
for behandlingen regionalisert i 1998. Rikshospitalet startet laboratorium med legene
Halfdan Aass og Rolf Berntsen. Ole Rossvoll fra Regionsykehuset i Trondheim, som
hadde arbeidet ved laboratoriet i Bergen et par år, påbegynte selvstendig ablasjonsvirk-
somhet i Trondheim i 2000, og den første ablasjonsbehandlingen i Tromsø ble utført
i 2004 etter Einar Bugges studieopphold hos David Ross i Australia (figur 20.3).
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Til Haukeland hadde det i 1999 kommet en lege fra Beijing via Nancy, dr. Jian
Chen. Han hadde allerede erfaring i ablasjonsbehandling og hadde publisert en
artikkel om behandling av arytmi i hjertets høyre forkammer i det høyt rangerte
medisinske tidsskriftet Circulation (6). Hans arbeid skulle bidra mye til utvikling av
moderne ablasjonsmetoder og forskning ved Haukeland universitetssykehus.

At det lå litt konkurranse i å oppnå volumer og gode resultater, hadde positiv inn-
flytelse på den totale produksjonen i Norge, selv om kapasiteten var begrenset både
av antall operatører og økonomi. Prosedyrene var nye og ikke plassert inn i de van-
lige økonomiske takstsystemene. Prosedyretallet økte likevel fra de første offisielle
tre ablasjonsbehandlinger i desember 1991 på Haukeland sykehus til ca. 1100 (250/
mill./år) for alle regionsykehusene til sammen i 2005 og totalt ca. 6000 i Norge over
14 år. Antallet operatører hadde i samme periode økt fra 2 til 13 leger, og det kom
noe opprustning av laboratorier (figur 20.4).

De avanserte kartleggingssystemer
Pasienter med arytmi fra hjertekamrene etter hjerteinfarkt var primært ikke tilgjen-
gelige for ablasjonsbehandling. Fra 1979 hadde en behandlet noen av disse pasien-
tene med åpen hjertekirurgisk intervensjon etter pionerarbeidet i Philadelphia.
Resultatet av den operative behandlingen ble best hvis kirurgen fikk fjernet det
meste av det infarktskadede vevet på innsiden av hjertet, men en så omfattende fjer-
ning ville knapt være mulig ved hjelp av ledninger gjennom blodårene. Man benyt-
tet et todimensjonalt røntgenbilde for tolkning av et stort arytmisubstrat som var
tredimensjonalt.

Figur 20.4. Moderne 

ablasjonslaboratorium.
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Det første alternativet for tredimensjonal bedømmelse av et arytmisubstrat kom
med et system kalt «elektroanatomisk kartlegging» (CARTO). Det kom ikke fra
USA eller de andre store nasjonene innenfor det elektrofysiologiske feltet, men var
utviklet av en israelsk ingeniør. Ved hjelp av et magnetfelt omkring pasienten, spe-
sielle ledninger til hjertet og en computer kunne en konstruere et tredimensjonalt
fargekodet kart over hjertets form og rytme. Utstyret var dyrt og for omstendelig i
bruk ved de raskt utførte behandlingene av unormale ledningsbaner. I Norge var
man som så ofte avventende, og systemet ble først innkjøpt til regionsykehusene
etter 2000. Det var først senere ved ablasjonsbehandling av forkammerflimmer
(atrieflimmer) at CARTO virkelig fikk økt anvendelse.

Arytmigruppen ved Haukeland sykehus hadde noen år tidligere sett et annet sys-
tem (Ensite), oppfunnet av amerikaneren Graydon Beatty. Det besto av en ledning
med en væskefylt ballong på tuppen (figur 20.5). Ballongen var omgitt av et elektro-
denett tilknyttet en datamaskin. Teknologien ble kalt «non-contact mapping» fordi
ballongen ikke var i kontakt med hjerteveggen, men plukket opp små fjernsignaler
fra det aktuelle hjertekammer. Via komplekse omregningsfaktorer fikk datamaski-
nen fram et kart over elektrisk aktivering få sekunder etter opptak av et enkelt hjer-
teslag. Systemet var beregnet på arytmi etter hjerteinfarkt der pasienten var sirkula-
torisk ustabil og tålte arytmi dårlig. Også her var finansiering vanskelig, og først tre
år etter introduksjonen fant en midler til innkjøp av utstyret. Man utførte noen
behandlinger på arytmier etter hjerteinfarkt (figur 20.6), men systemet ble mest
benyttet ved arytmier i normale hjertekamre. Dr. Jian Chen på Haukeland fortsatte
arbeidet med kartlegging av arytmi i høyre forkammer og benyttet systemet i sitt
doktorarbeid: «Radiofrequency catheter ablation of atrial flutter: Clinical results and
studies of mechanisms using conventional and noncontact mapping techniques»
(7–10). Ingen andre norske sykehus hadde til 2005 funnet det hensiktsmessig å
anskaffe systemet.

Ablasjon av atrieflimmer
Atrieflimmer eller forkammerflimmer, populært omtalt som «hjerteflimmer», er den
vanligste arytmi og rammer helst eldre, men også personer ned i 30 års alder. Hos
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enkelte kan atrieflimmeren være svært plagsom og vanskelig å holde under kontroll
med medikamenter. Den tidligere nevnte behandlingen med å bryte ledningssyste-
met i hjertet og implantere pacemaker («pace and ablate») kunne fra 1987 gjøres
skånsomt med radiobølger, men det var ingen god behandling for yngre pasienter
som ble avhengige av pacemaker resten av livet. En kunne oppnå noe reduksjon av
hjertefrekvensen under atrieflimmer ved å modifisere hjertets normale ledningsverk,
og Ullevål sykehus utførte noen studier omkring dette (11).

Avansert kurativ behandling av atrieflimmer hadde startet innenfor den åpne
hjertekirurgien. James Cox, et talent i amerikansk baseball med universitetsstipend,
gikk, angivelig på grunn av kneskade, til medisin og hjertekirurgi. Hans labyrint-
operasjon (MAZE) i hjertets forkamre med snitt og suturlinjer begrenset hjertets
mulighet for atrieflimmer, og etter flere forbedringer av metoden ga den normal-
rytme hos 90 %. Metoden virket dramatisk omfattende hvis pasienten ikke samtidig
skulle opereres for annen hjertesykdom. Den var også så teknisk krevende at den ble
benyttet i begrenset omfang. I Norge ble kun et par pasienter operert på ren atrie-
flimmerindikasjon. Tidlige forsøk i utlandet på å kopiere MAZE med elektrodeka-
tetre var ikke udelt vellykket.

I 1998 beskrev en gruppe i Bordeaux, ledet av Michel Haissaguerre, at atrieflim-
mer kunne oppstå fra spesielle områder (foci) i og ved munningen av samleårene fra
lungene til hjertets venstre forkammer. Lokalisering og ablasjon med isolasjon av
disse fociene så ut til å hindre anfall av atrieflimmer (figur 20.7).

Pasientgruppen besto av personer som man hadde gitt opp å få symptomfrie med
medikamenter. Carlo Pappone i Milano mente at grunnlaget for atrieflimmer mer
lå i det komplekse muskelnettverket i venstre forkammer, og at større deler av for-
kammeret måtte behandles. Det oppsto betydelig diskusjon i det internasjonale aryt-
mimiljøet omkring valg av metode. De fleste valgte primært isolasjonsteorien etter-
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som den var best definert, men metodene syntes fram til
2005 å gå mot en mer kombinert strategi.

Et av problemene ved evaluering av alle metoder for atrie-
flimmerablasjon var mangel på kontrollerte randomiserte
studier. De fleste materialer tok utgangspunkt i en medika-
ment-refraktær pasientgruppe, appliserte en av teknikkene
og fulgte pasientene i 6–12 måneder. En hadde ikke langtids-
data eller kontrollgrupper av ubehandlede, medikamentbe-
handlede eller «sham»-opererte pasienter. Placeboeffekten av
inngrepet var uavklart. Pasientene var primært utvalgt på
bakgrunn av uttalte arytmirelaterte symptomer, og tett opp-
følging av pasienter tydet på at omkring 70 % av pasientene
hadde symptomatisk nytte av inngrepet innenfor den rap-

porterte observasjonsperiode. Denne delen av ablasjonsfeltet ble et av de mest sentrale
temaene ved de store amerikanske og europeiske hjerterytmekongresser.

Atrieflimmerablasjon i Norge
I mai 2001 startet Haukeland universitetssykehus med atrieflimmerablasjoner etter
innføring i metoden i København hos Xu Chen, som selv hadde lært den i Bordeaux.
All ablasjonsbehandling av atrieflimmer medførte å punktere hjertets forkammer-
skillevegg med en lang nål for å komme inn til venstre forkammer. Teknikken hadde
vært brukt før ved undersøkelse av pasienter med hjerteklaff-feil, men var nærmest
forlatt, og måtte oppøves igjen.

Ablasjonsprosedyrene ved atrieflimmer var lange, ofte opptil 6 timer, og effekten
var lavere enn en var vant til ved ablasjon av ledningsbaner. Klinisk effekt ble obser-
vert hos omkring 60 % av pasientene bedømt fra elektrokardiogram (EKG) og hos
70 % med hensyn på bedring av plagene. De aktuelle pasientene hadde en gjennom-
snittsalder på vel 50 år, og de ble henvist fra alle landsdeler. En fikk nå virkelig erfare
at medisinsk informasjon ble spredt blant annet via Internett i et tempo som det
medisinske apparat hadde problemer med å følge. Mange pasienter møtte med mye
underlagsdokumentasjon. Ventelistene økte opp mot to år. Haukeland universitets-
sykehus var alene om denne behandlingen i Norge fra 2001 fram til 2004 og presen-
terte data fra de første pasientene i 2004 (12, 13). Avdelings- og sykehusledelsen ved
Haukeland universitetssykehus gjorde sin til da største opprustning av de elektrofy-
siologiske laboratoriene, og ved utløpet av 2005 hadde en behandlet omkring 400
pasienter. Metodikken ble gradvis basert på de avanserte tredimensjonale kartleg-
gingssystemene (figur 20.8), der en kunne importere computertomografiske bilder
av hjertet og arbeide innenfor en anatomisk mer korrekt modell.

På grunn av de lange ventelistene ble pasienter også søkt fra de forskjellige helse-
foretakene til utlandet for behandlingen, i en periode da det var økonomisk mulig.
Århus, Bordeaux og Hamburg ble benyttet, men adgangen til behandling i utlandet
ble av økonomiske grunner etter hvert begrenset. Alle ablasjonssentrene forberedte
seg på å beherske denne behandlingen. I 2004 startet Rikshospitalet og i 2005 Ulle-
vål universitetssykehus og St. Olav i Trondheim ablasjon av atrieflimmer.

Figur 20.7. Lassokateter 

lagt fra høyre forkam-

mer gjennom forkam-

merskilleveggen til en av 

venstre forkammers 

samleårer (lungevener) 

for kartlegging av atrie-

flimmerfokus.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 254  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



255

Samarbeid
De fleste norske arytmimiljøer hadde noe samarbeid med
utenlandske sentre. Haukeland hadde forbindelse til
Hamburg, Nancy og Beijing, der Haukeland-gruppen i
2002 holdt et seminar ved dr. Jian Chens tidligere
arbeidssted, First Hospital of Beijing, med foredrag og
praktisk utførelse av ablasjon av atrieflimmerpasienter.
Ullevål hadde kontakt med Århus og Rikshospitalet med
Baltimore og Århus. Disse kontaktene var aktuelle i for-
bindelse med opplæring, forskning, ablasjon av atrieflim-
mer eller vanskelige pasientprosedyrer. De norske abla-
sjonslaboratoriene behandlet et mindre antall barn med
vanlige arytmier, men når arytmi skyldtes medfødt struk-
turell hjertesykdom eller tidligere komplisert hjerteki-
rurgi, var ablasjonsbehandlingen vanskelig. Her var en
avhengig av et større utenlandsk senter, og for de norske arytmimiljøene ble Joachim
Hebe i Hamburg, senere Bremen, en sentral person. Han var en av de mest erfarne
innenfor ablasjonsbehandling ved medfødte hjertefeil i Nord-Europa og er svært
imøtekommende når en har slike problemer.

Nye teknikker og framtid
Ultralydundersøkelse fra innsiden av hjertet ble brukt for bedre overvåkning av abla-
sjonsbehandlingen ved noen utenlandske sentre og også i begrenset omfang ved
Haukeland, men ultralydprobene ble for kostbare for rutinebruk.

Nye energikilder for ablasjon som laser og mikrobølger ble utprøvd eksperimen-
telt, men til 2005 hadde ikke disse fått noen vesentlig klinisk anvendelse av elektro-
fysiologene. Høyenergetisk ultralyd kunne koagulere vev med mindre skade på hjer-
tets indre overflate enn av radiobølger. Grupper ved Cleveland og Stanford Univer-
sity samt Hamburg prøvde ut slike ultralydballonger plassert i venstre forkammer.
Teknikken hadde effekt, men var vanskelig å tilpasse, og den er hittil ikke blitt tatt
opp i Norge. Ablasjon med frysekatetre (kryoablasjon) var heller ikke anvendt i
Norge til 2005.

Lange ablasjonsprosedyrer eksponerer personalet for en del røntgenbestråling.
De tredimensjonale systemene har redusert stråledosen noe, men det ideelle ville
være å fjernstyre prosessen via robot. Den mest interessante metoden synes i dag å
være styring ved hjelp av et ytre regulerbart magnetfelt. En plasserer store roterbare
magneter på hver side av pasienten, og via fjernkontroll kan magnetfeltet endres. Et
magnetisk ablasjonskateter plassert i et hjertekammer kan fjernstyres nøyaktig og
bringes til lokalisasjoner som er vanskelige å nå med konvensjonell manøvrering.
Systemet kan benyttes både for ablasjonsbehandling og andre invasive prosedyrer i
blodårer. Det var til 2005 blitt installert i USA, Tyskland, Italia og Nederland. På
grunn av kostnad og krav til lokaliteter kunne en ikke installere dette direkte i de
gamle laboratoriene, men med bakgrunn i forskningspotensialet og mulighet for nye

Figur 20.8. Kombinert 

spesialrøntgenbilde 

(computertomografisk) 

og elektroanatomisk far-

gekodet kart av venstre 

forkammer sett fra bak-

siden. Blå og røde punk-

ter angir steder der 

ablasjonsenergi er avle-

vert ved behandling av 

atrieflimmer.
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bruksområder syntes magnetstyringsutstyret svært interessant. Etter en privat dona-
sjon i desember 2005 besluttet Haukeland universitetssykehus å anskaffe dette.

Behovet for ablasjonsbehandling
I Norge er behovet forsøkt definert av Norsk Cardiologisk Selskaps Arbeidsgruppe
for Hjerterytmer i 2005, mye basert på underlagsmateriale fra Sverige, Danmark og
USA. Utredning i disse landene antyder et totalt behov for ablasjonsbehandlinger på
omkring 300/mill./år og for atrieflimmer 100–150/mill./år. Forutsetningene er en
streng seleksjon av pasienter og at langtidssuksessratene fortsatt blir som omtalt.
Behovet for leger i ablasjonsvirksomhet vil kunne øke med 50 % på grunn av denne
arbeidsmengden, men nyrekruttering av leger har vært begrenset av mangel på faste
stillinger dedikert til virksomheten ved regionsykehusene. Utdanningstiden for
norske kardiologer har medført at de når opp mot 45 års alder før de har kunnet
starte med ablasjonsvirksomhet. I fremtiden bør det gis muligheter for interesserte
leger til å delta i invasiv arytmiutredning og arytmibehandling allerede fra starten av
spesialiseringen i kardiologi, og de må også gis mulighet til å kunne forbli i virksom-
heten. Den tekniske utvikling innenfor flere felter av kardiologien gjør den etter
hvert mer til et ferdighetsfag, og kanskje er tiden moden for kardiologi som egen spe-
sialitet.

Sammenfatning
Moderne ablasjonsbehandling har vært til nytte for flere tusen pasienter i Norge fra
starten i 1991. Feltet har vært preget av pasientbehandling, få internasjonale kon-
trollerte studier og en betydelig teknologisk utvikling, der Norge har fulgt med uten
å være internasjonalt ledende. Ablasjon av unormale ledningsbaner i hjertet er blitt
en standardbehandling, mens ablasjon av atrieflimmer, som representerer en større
pasientgruppe, er i utvikling. Hovedutfordringen framover synes å bli å få tilstrek-
kelig ressurstilgang og rekruttering og opplæring av yngre leger til virksomheten.
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Summary

Catheter ablation of arrhythmias
Radiofrequency ablation of tachyarrhythmias as reported by Huang in 1987 was per-
formed in Norway from 1991. After the start at Haukeland and Ullevål University Hos-
pitals, the number of procedures has increased to 250/mill/year in 2005. A total of
about 6000 patients have been treated in the country, and now all five regional hospi-
tals perform ablation procedures. The new main target for ablation is atrial fibrillation.
Haukeland University Hospital has done this procedure from 2001 and three more re-
gional hospitals now offer this treatment. A rapid technological evolution has taken
place. The funding and investments in modern facilities to meet international standards
have been limited, but all regional hospitals now have advanced equipment for mapping
of arrhythmias. Like in most other countries, the main challenge for the future is to ob-
tain sufficient resources and to recruit young doctors to this new field of cardiology.
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