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Eivind S. Platou, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Den nasjonale statistikken er, 
som tidligere, basert på sum-
mariske rapporter og indivi-

duelle data. De individuelle data er 
delvis innsendt på diskett fra sentra 
som har komplette data i pacemaker-
databasen, og delvis registrert manuelt 
på tilsendt skjema. Hovedinntrykk er 
dessverre en generell aktivitetsreduk-
sjon, mest beklagelig er reduksjonen 
i innleggelse av biventrikulære syste-
mer (CRT).

Samarbeid med Det 
svenska ICD- och 

Pacemakerregistret
Norsk Cardiologisk Selskap ved 
Norsk Pace makerregister har innledet 
et samarbeid med Det svenska ICD- 
och Pacemakerregistret om et nytt 
pacemakerprogram. Begge landene 
har behov for oppgradering av sine 
programmer. Dataene er ganske like, 
og det nye programmet vil ta med seg 
det beste fra begge samarbeidspartene. 
Arbeidet er godt i gang, og foreløpig 
kjøreplan er implementering i Norge 
i september/oktober. En mer utførlig 
presentasjon vil komme i neste num-
mer, men noen punkter om det nye 
programmet blir:

 ● Internettbasert – all service og 
oppdatering skjer sentralt, ingen 
installering lokalt.

 ● Nytt, mer hensiktsmessig inter-
face.

 ● Direkte lesing fra programmererne 
inn i programmet.

 ● Oppdaterte bookingskalender

Figur 1. Antall nyimplantasjoner per sykehus.

Figur 2. Antall nyimplantasjoner per million i de forskjellige fylkene

På grunn av en feil 
ble Sørlandet urett-
ferdig behandlet 
i figur 8 og 9 og i 
teksten . Dette er ret-
tet i denne versjonen
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Totalt antall 
implantasjoner

Det ble i 2008 implantert 2179 nye pacema-
kere mot 2121 i 2007, med et mønster som 
tidligere (Figur 1). Det er lite endringer, i 
forhold til folketallet faktisk en liten tilba-
kegang. I Oslo har det vært en omfordeling 
av bydeler, men totalt sett en økning. Fordelt 
på folketallet blir det 454 nyimplantasjo-
ner/million i 2008 mot 457 i 2007 og 426 i 
2006. De 3 fylkene med flest implantasjoner 
per million innbyggere var Buskerud, Hor-
daland og Oslo (figur 2). Som det fremgår 
av figuren er det en stagnasjon, og avstanden 
til våre naboland (og Europa for øvrig) vil 
øke. Inkludert i tallene fra 2008 er 101 bi-
ventrikulære pacemakere, en tilbakegang fra 

135 i 2007. Det er nå ca. 16 500 pasienter som 
går til kontroll for sine pacemakere. 

Det var 558 bytter mot 609 i 2007. Figur 3 
viser implantasjonsraten på landsbasis fra 1969 
til 2008. Antall nyimplantasjoner har gradvis 
økt med årene, mens antall generatorbytter har 
holdt seg konstant fra 1979 til 1993. Fra 70-tal-
let overtok litiumcellen, kanskje den viktig-
ste grunnen til at antall generatorbytter gikk 
ned og siden har holdt seg lavt. Fra 1993 kom 
en langsom stigning ettersom den nye genera-
sjonen pacemakere nådde utskiftningsalder. 
Med økende volum stiger antallet generatorbyt-
ter som forventet raskere. Pasientenes gjennom-

Figur 3. Implantasjonsrate per million av nye pacemakere og pacemakerbytter på landsbasis 
fra 1969 til 2008

Tabell 1. Kjønnsfordeling og gjennomsnittsalder 
for pacemakerpasientene.

Kjønnsfordeling 
Menn 55 %
Kvinner 45 %
Gjennomsnittsalder 
Alle 75
Menn 74
Kvinner 76

Figur 4. Aldersfordeling for nyimplantasjon av pacemakere, 
kalkulert fra registerdata.
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snittsalder gjør at de færreste pasientene trenger 
generatorbytte.

Alderssammensetning er hentet fra register-
dataene (figur 4). Fordelingen har vært uendret i 
mange år. Gjennomsnittsalderen er 75 år, 76 for 
kvinner og 74 for menn (tabell 1). Vi ser, som 
forventet, at aldersfordelingen er forskjøvet mot 
høyere alder for kvinnene. 

EKG, etiologi og klinisk 
indikasjon

Tabell 2 viser etiologi og indikasjon for nyim-
plantasjonene.

Ca. 42 % av pasientene har AV-blokk og 34 
% har syk sinusknute-syndrom. Dette er samme 
fordeling som tidligere år. Andel atrieflimmer er 
også uendret (19,7 vs 19,8 %).

Pacemaker-
implantasjonsmodus

Disse dataene viser antall pasienter som har 
fått implantert en- eller tokammerpacemaker, 
og ikke hvordan pacemakerne er programmert. 
Som en ser fra figur 5, flater prosentandelen 
DDD-pacemakere kanskje ut. I 2007 fikk 76 
% av pasientene i Norge fysiologisk pacing, 
uendret fra 2006. Totalt sett virker tallene rime-
lige, men ligger litt etter for eksempel Danmark, 
som er flinkere til å følge retningslinjene. Figur 
6 viser prosentvis atriestyrt modus ved de for-
skjellige sykehusene. Det er relativt store for-
skjeller, noe som bare i liten grad kan forklares 
ved forskjeller i EKG-indikasjon. Det er altså 

et forbedringspotensial 
blant de små sentrene, ut 
fra fordelingen blant de 
større implantasjonsen-
hetene skulle prosenten 
skli over 80 %.

Tabell 2. Klinisk indikasjon, EKG og etiologi. 

Indikasjon
A1A2 uspesifisert 1,1 %
B1 synkope 38,0 %
B2 svimmelhet/ nærsynkope 18,3 %
B3 bradykardi 31,9 %
C1 tachykardi 2,3 %
D1 profylaktisk 1,1 %
D2 hjertesvikt 7,0 %
D3 cerebral dysfunksjon 0,2 %
EKG-indikasjon
A1A2 uspesifisert 0,5 %
B1 ukjent 0,5 %
C1-C4 AV-blokk I - II 10,7 %
C5-C7 AV-blokk III 31,2 %
D1-D11 Grenblokk 3,2 %
E1-E5 SSS 33,6 %
E6 atrieflimmer 19,7 %
F1-G3 ekstrasystoli/ tachykardi 0,7 %
Etiologi
 A1 A2 uspesifisert 10,0 %
B1 ukjent/fibrose 70,5 %
C1-C15 koronarsykdom 6,8 %
D1 medfødt 0,5 %
E1 E2 kirurgisk komplikasjon 2,7 %
E3 ablasjon 0,5 %
F1 sinus caroticus/ vasovagal 0,3 %
G1 G2 kardiomyopati 4,3 %
G3 klaffesykdom 2,1 %

Figur 5. Fordeling av pacemakermodi fra 1987 til 2008.
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Elektrodevalg

Det er en økende tendens til å velge 
bipolare elektroder (som i følge 
Dansk Pacemakerregister er mer på-
litelige) med de fordeler det gir med 
mindre interferens etc. Danskene 
har ”forbud” mot passive atrieelek-
troder og erfarte etter innføringen 
av dette ”forbudet” et fall i dislo-
kasjonsprosent fra 6 til 3 %. I Dan-
mark er dessuten andelen med aktiv 
fiksering raskt stigende, mens vi har 
vært mer konservative. Men aktiv 
fiksasjon i atriene er nå oppunder 90 
% (økning 10 %), mens aktiv fiksa-
sjon i ventrikkelen har hoppet til 50 
% (økning 10 %), antagelig som ut-
trykk for at flere har begynt å legge 
ventrikkelelektroden høyt septalt.

Pacemakerbytte/-
reimplantasjon

Årsaker til generator-reimplantasjon 
utenom de elektive EOL-skiftene 
synes ikke å ha forandret seg mye. 
Den største del av byttene er ved 
normal batteriutlading (F1), noen få 
sykehus bruker imidlertid oftere B1. 

Generatorfabrikat
Figur 9 viser produsentfordelingen for pace-
makere fra 2004. Fordelingen viser ikke store 
forandringer, men de ”nye” leverandørene be-
gynner å spise litt mer av kaken. De mindre 
sykehusene holder seg til ”de store” leverandø-
rene.

Figur 7. Fordeling av pacemakerfabrikat de siste 
5 år.

Figur 6. Prosentvis antall atriestyrte pacemakere.
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Figur 8. CRT-innleggelser totalt (CRT-P + CRT-D)

Figur 9. Antall ICD-innleggelser fordelt på typer og sykehus

Tabell 3. Kjønnsfordeling og 
gjennomsnittsalder for ICD-
pasientene.
Kjønnsfordeling
Menn 81 %
Kvinner 19 %
Gjennomsnittsalder
Snitt alle 61
Menn 63
Kvinner 54
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Figur 10. Fordeling av ICD-fabrikat de siste 5 år.

Figur 11. Aldersfordeling for nyimplantasjon av ICD-er, 
kalkulert  fra registerdataene.

Biventrikulær pacemaker/
ICD ved hjertesvikt

I 2008 ble det implantert 101 biventrikulære 
pacemakersystemer (CRT-P) vs. 135 i 2007, for-
delt på 9 sykehus (figur 8). Flest ble det implan-
tert på Haukeland universitetssykehus (47). Det 
ble i samme periode lagt inn 96 biventrikulære 
ICD’er (CRT-D); et klart fall fra 103 i 2006. 
Totalt sett (CRTP + CRT-D) er det et fall fra 
222 i 2007 til 213 i 2008 – 4 % (figur 8), mens 
denne behandlingstypen med rette øker sterkt 
over hele verden. Haukeland leder an med en 
jevn (beskjeden) økning, hoved sakelig med 
CRT-D, tett fulgt av Sørlandet.

ICD-innleggelser
I 2008 var det 422 nyimplantasjoner av ICD 
(449 i 2007), en nedgang på 6 %, og 131 byt-
ter (140 i 2007), totalt 553 (590 i 2007). Av 
nyimplantasjoner var 267 tokammer- og 135 
enkammersystemer (70 % av enkammersys-
temene ble lagt på Rikshospitalet). Ca. 20 % 
av ICD-implantasjonene var CRT-D. Figur 9 
viser ICD-implantasjoner ved ulike sykehus. 
Fordeling av fabrikanter er relativt uendret med 
langsom innvekst av nye fabrikater.Skjevheten 
i kjønnsfordelingen for ICD’er er svært uttalt. 
Av kvinnene er det mange flere som får ICD i 
yngre alder enn i øvre aldersgruppe (60 – 80 år). 
Men ettersom 65 % av alle ICD-innleggelsene 
er for koronarsykdom, så ligger vel det meste av 
forklaringen der. Kvinnene rekker kanskje ikke 
å få infarkt før ”aldersgrensen” for ICD?


