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Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Den nasjonale statistikken er, som tidligere, 
basert på summariske rapporter og indivi-
duelle data. De individuelle data er delvis 
innsendt på diskett fra 
sentra som har kom-
plette data i pacema-
kerdatabasen, og delvis 
registrert manuelt på 
tilsendt skjema. 

pacemakerimplantasjoner
Det ble lagt 2490 (508 per mill.) nye 
pacemakere i 2011, hvilket er hårfint bedre 

enn i 2010 da det ble 
lagt 2424 (495 per 
mill.). Tar man med de 
677 byttene som ble 
utført i 2011, blir det 
totalt 3167, eller 660 
per mill. (mot 632 per 

mill. i 2010). Så 
fremdeles befinner 
vi oss svært langt 
nede på europalis-
ten. På kartet (figur 
1) er det nå ikke 
lenger noen i lyse-
blå sone (selv om 
marginen ikke er så 
stor). Figur 2 viser 
utviklingen over 
de siste 4 årene. 
Flest pacemaker 
per million i 2011 
hadde Haukeland 
universitetssjuke-
hus med Vestre 
Viken (Drammen 
sykehus og Bærum 
sykehus), Oslo 
universitetssykehus 
og Nordlandssyke-
huset i Bodø på de 
neste plassene. Det 
er oppunder 18 000 
pasienter som går 
til kontroll for sine 
pacemakere.

Det er litt 
underlig at det er 
så voldsom forskjell 
mellom fylkene. 
Hvis man ser på 
figur 3, ser det ut 
som om de små 

Avtalene om norsk versjon av det 
svensk-norske pacemaker- og ICD-regis-
teret er nå (uke 16) signert av partene, 
så utviklingen kan starte. Utviklingen er 
beregnet til 4 måneder (+ ferietid). 

Figur 1. Antall pacemakere per mill. per fylke. 
Det kan bli ”urettferdig” for sykehus i noen 
fylker, for eksempel Akershus, hvor fylket har 
422 nye pacemakere per mill., mens Vestre 
Viken,  Bærum sykehus, har 700 per mill. i 
sitt område.
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sentrene legger færre 
pacemakere per mill. enn 
de store sentrene. Et argu-
ment mot å sentralisere 
pacemakeraktiviteten var 
at de små sentrene da ville 
miste fokus/interesse for 
denne delen av kardiolo-
gien... De norske retnings-
linjene fra 2004 antyder en 
“sperregrense” på 50 pace-
makerinnleggelser per år. 
En fin måte å komme unna 
sperregrense må være å 
øke implantasjonsraten. 
Noen informasjonsmøter 
med primærhelsetjenesten 
vil antageligvis være hen-
siktsmessig, pasientene er 
jo der. Pacemakerens år?

Kurvene for nye 
pacemakere og bytter 
spriker stadig mer (figur 
5). Dette skyldes at 
pacemakerne holder stadig 
lenger og at pasientene i 
utgangspunktet er gamle 
(figur 6), slik at 40 % av 
pasientene aldri får bruk 
for et generatorskifte.

klinisk 
indikasjon, ekg, 
etiologi og valg av 
utstyr
Figur 7 viser fordeling av 

symptomer, EKG og etiologi ved pacema-
kerinnleggelser. Fordelingen er nær identisk 
med tidligere år. Sentrene er tydeligvis 
enige med seg selv over tid. Figur 8 viser 
fordeling av pacemakermodi, og det ser ut 
som miljøet har “modnet” med avflating av 
andelen DDD-pacemakere på ca. 80 % og 
VVI-pacemakere på ca. 20 %. AAI-pace-
makere og VDD-pacemakere representerer 
bare en forvinnende liten del nå. Det er ikke 
lenger noen klar forskjell mellom store og 
små sentra. Valg av elektroder er også mer 
samkjørt nå. I atriet legges bare bipolare 
skru-inn-elektroder (99,8 og 97,4 %); i ven-
trikkelen 79,1 % aktive og 98,4 % bipolare 
elektroder. Statistikken skiller ikke mellom 

Figur 2. Antall pacemakere per mill. over de siste 4 årene.

Figur 3. Antall pacemakere per senter er plottet mot 
antall pacemakere per mill. per fylke.
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Figur 4. Antall nye pacemakere per senter.

Figur 5. Implantasjonsrate per mill. av nye pacemakere og generatorbytter på landsbasis fra 1969.
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Figur 7. Fordeling av symptomer, EKG-forandringer og etiologi 
ved pacemakerinnleggelser.

Figur 6. Aldersfordeling for pasienter som mottar 
pacemakere.

høyre ventrikkelelektroder og sinus 
coronariuselektroder, hvilket vrir tallene 
for ventrikkelelektrodene noe.

IcD-behandling
Det ble i 2011 lagt 613 nye ICD-er, 125 
per mill., mot 546 i 2010, altså en tyde-
lig økning (figur 9). Det ble utført 250 
generatorbytter og totalt 863 ICD-ope-
rasjoner, 175 per mill.. Her ligger vi gan-
ske godt an i europeisk sammenheng. 
Muligens vil det se enda bedre ut når vi 
får de europeiske tallene for 2011 hvor 
den økonomiske krisen får satt sitt preg. 
76 % er tokammer-ICD (figur 10). Som 
tidligere skiller Rikshospitalet seg ut fra 
resten av landet. Aldersfordelingen er 
som tidligere, hovedbulken ligger mel-
lom 60 og 80 år (figur 11). Aldersforde-
lingen, sammen med kortere levetid for 
ICD-ene, gjør at kurvene på figur 9 er 
nesten parallelle. Noen statistikker (bl.a. 
fra USA) viser en tendens til konver-
gering av kurvene. Dette kan muligens 
forklares av elektrodeproblemer og 
infeksjoner.

Biventrikulær pacing 
ved hjertesvikt - cardiac 
resynchronization 
therapy (crt)
Det ble i 2011 implantert 167 CRT-P sys-
temer og 229 CRT-D-systemer, totalt 
396, eller 81 per mill. (figur 12). Disse 
tallene inngår i statistikken over pace-
makere og ICD-er.  Det er en økning på 
12 %, men fremdeles er det et underfor-
bruk av denne effektive behandlingen i 
forhold til det som anbefales i interna-
sjonale retningslinjer. Mens det i 2010 
var nesten identisk antall CRT-P- og 
CRT-D-innleggelser, var det i 2011 42 
% som fikk CRT-P og 58 % som fikk 
CRT-D (figur 13).
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Figur 8. Valgt pacemakermodi - utvikling fra 1987 til i dag.

Figur 10. ICD-innleggelser på de enkelte sentra. Figuren angir fordelingen av typer 
implantater.
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Figur 9. ICD-er per mill. - nyinnleggelser og 
bytter over de siste 8 årene.

Figur 11. Aldersfordelingen for pasienter 
som får sin første ICD.

Figur 12. CRT 
samlet (CRT-P og 
CRT-D) over de 
siste fire årene.
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Figur 13. Fordeling mellom CRT-D og CRT-D

elektrodeproblemer og 
ekstraksjoner
Det ble i 2011 foretatt 194 ekstrak-
sjonsprosedyrer, hoveddelen på 
OUS, Ullevål (figur 14). 30 - 40 % 
av ekstraksjonene ble utført pga. 
infeksjoner, men resten var elektive 
ekstraksjoner. En stor del av dette 
er defekte ICD-elektroder og da 
spesielt Medtronics Sprint Fidelis. 
I 2011 har OUS, Ullevål ekstrahert 
27 (totalt 81), mens Haukeland 
universitetssjukehus har ekstrahert 3 
og St. Olavs hospital 6. Sviktfrekven-
sen for disse elektrodene viser ingen 
tegn til avflating, og anbefalingene 
internasjonalt er å fjerne elektrodene 
ved generatorbytte, dersom det er 

tilrådelig ut fra pasientens tilstand og alder. 
I tillegg til dette er det en liten del (mindre 
enn 1 %) av Medtronics ICD-er av typen 
EnTrust (D154ATG og D154VRC) som har 
kortere levetid enn forventet efter ERI. Disse 
ICD-ene har (nesten) alle Sprint Fidelis-
elektroder, slik at det er en ekstra grunn til 
å sørge for at pasientene tar kontakt straks 
ICD-en piper. Anbefalingen fra Medtronic er 
at pasientene kontrolleres hver 3 måned.

Et nytt problem er St. Judes Riata-
elektroder med silikonisolering. Her 
tenderer isolasjonen til å ryke slik at lederne 
i elektrodene kommer ut (externalized) 
(figur 15). Risikoen er størst for singel coil-
variantene. Disse lederne er isolerte, slik at 
problemet ikke er akutt, men man risikerer 
brudd og urettferdige støt, og det hele 
kan kompliseres med innvekst i slyngene. 
Antagelig blir dette også en oppgave for 
ekstraktørene ganske snart. Det er ikke 
kommet klare råd om disse pasientene. 
Vanlige kontroller vil ikke nødvendigvis 
avdekke problemet. Pasientene bør på et 
eller annet tidspunkt sjekkes med røntgen. 
Elektrodene bør sannsynligvis ekstraheres 
snart hvis isolasjonen brister, før det blir for 
mye innvekst i slyngene. 

Figur 14. Ekstraksjoner i Norge

Figur 15. Defekt isolasjon i Riataelektroder
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HINas og leverandører
Vi er nå et halvt år inne i avtaleperioden 
mellom Helseforetakenes Innkjøpsservice 
AS (HINAS) og leverandørene (Helse Vest 
kom først inn i avtalen i februar). Det var 
ventet en tett oppfølgning og rapportering, 
men efter årsskiftet har det vært helt stille. 
Figur 16 viser at det er en bevegelse, men de 
første 3 månedene av avtaleperioden slår 
ikke mye ut. Neste års statistikk vil vise om 
man greier å holde seg til 
avtalen. Spesielt for små 
sentra har det vært pro-
blematisk å forholde seg 
til helt nye produkter efter 
et langt liv med Medtro-
nic. Men helseforetakene 
sparer noen millioner, og 
det er jo det viktigste i 
våre dager...

Nytt pacemaker- og IcD-
register
Det går fremover. Omarbeidede spesifika-
sjoner og anbud som tilfredsstiller Datatil-
synet er ferdig, samt avtaler om overføring 
av registeret fra NCS til OUS. Avtalene om 

Figur 16. Pacemaker- og 
ICD-leverandører

norsk versjon av det svensk-norske pacema-
ker- og ICD-registeret er nå (uke 16) signert 
av partene, så utviklingen kan starte. Utvik-
lingen er beregnet til 4 måneder (+ ferietid). 
Så i løpet av høsten burde det være på 
plass. Eier av Pacemaker- og ICD-registeret 
er nå Oslo universitetssykehus. Innkreving 
av pacemakeravgift vil ikke lenger skje via 
leverandørene, men ved direkte fakturering 
efter oppgaver fra Hinas.

Det nye registeret 
vil være internettbasert, 
og all service og oppda-
tering vil skje sentralt. 
Det blir ingen programin-
stallering lokalt. Det 
kommer også et nytt, 
mer hensiktsmessig 
interface. Det blir også 
mulig med direkte lesing 

fra programmererne inn i programmet. 
Denne funksjonen brukes mye i Sverige og 
reduserer utskriftene dramatisk. Det vil bli 
mulig med elektroniske rapporter til pasi-
entjournalene som pdf eller via clipboard. 
Videre får vi en oppdatert bookingskalender 
og kontinuerlig oppdaterte statistikker som 
kan lastes ned fra web.

Eier av Pacemaker- og ICD-registe-
ret er nå Oslo universitetssykehus. 
Innkreving av pacemakeravgift vil 
ikke lenger skje via leverandørene, 
men ved direkte fakturering efter 
oppgaver fra Hinas.
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