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Kapittel 5

Elektrokardiologi. 
Pionertiden for diagnostikk og 
behandling av hjerterytmeforstyrrelser
Otto M. Orning

Elektrokardiografien gjør sitt inntog
I 1887 viste den franske fysiolog A.D. Waller at det
var mulig å registrere hjertets elektriske signaler fra
kroppens overflate. Det er likevel nederlenderen W.
Einthoven som regnes som den moderne elektrokar-
diografiens far, og han fikk Nobelprisen i medisin i
1924 for «oppdagelse av elektrokardiogrammets
mekanisme». Med et streng-galvanometer kunne han
registrere hjertets elektriske aktivitet avledet fra armer
og ben på en fotografisk plate, og han kalte i 1903
registreringen «elektrokardiogram» (figur 5.1).

Han definerte også utslagene i elektrokardiogram-
met som P, Q, R, S og T, betegnelser vi fortsatt benyt-
ter. I de følgende år ble apparaturen videreutviklet, og

Elektrokardiografien skal stå i klinikkens tjeneste, og som ved enhver annen un-
dersøkelsesmetode må dens resultater sammenholdes med de øvrige sympto-
mer. Anvendt på denne måte, med kjenneskap til så vel metodens begrensninger
som til hva den kan yde, er elektrokardiografien uundværlig for moderne praktisk
medisin.

(Anton Jervell 1931, ung assistentlege ved Ullevål sykehus) (1)

Figur 5.1 Opptak av 
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den kliniske nytte av EKG utforsket, både i
infarktdiagnostikk og ved hjerterytmeforstyr-
relser. I Norge ble metoden innført i 1920-
årene. Så vidt vi vet, ble det første EKG-appa-
rat i Norge tatt i bruk ved Menighetssøster-
hjemmets Klinikk i Oslo ca. 1916. Dette var
et Siemens og Halske-apparat, modell 1913,
og ble brukt av overlege Nils B. Koppang både
i hans kliniske og vitenskapelige arbeid.
Hans bok Elektrokardiografiske undersøkelser
av difteri-pasienter (Grøndal og Sønn, 1920)
er sannsynligvis det første norske vitenskape-
lige arbeid innen elektrokardiografien. Anton

Jervell (figur 5.2), senere professor i indremedisin ved Ullevål sykehus, var en pioner
på området. I sitt doktorgradsarbeid fra 1935 (2) sammenholdt han EKG-diagnos-
tikk med patologisk-anatomiske forandringer ved hjerteinfarkt (K-21).

I 1934 ble EKG supplert med seks unipolare prekordialavledninger V1-6 (Wil-
son) og i 1942 med unipolare, forsterkete ekstremitetsavledninger aVR, aVL og aVF
(Goldberger). Sammen med Einthovens opprinnelige tre avledninger (I, II og III)
besto nå et fullt EKG av 12 avledninger. I Norge ble 12 avlednings-EKG innført like
etter den annen verdenskrig. Samtidig ble transportable apparater med skrivere kon-
struert. Selv om det har vært stor utvikling av apparaturen, har registrering av 12-
avlednings-EKG holdt seg prinsipielt uendret siden den gang.

I 1946 kom Håkon Rasmussens banebrytende lærebok Klinisk elektrokardiografi
(figur 5.3). Den viser at man den gang var kommet langt i karakterisering og diag-
nostikk av hjerterytmeforstyrrelser, hjertehypertrofi og iskemisk hjertesykdom.

Det viktigste norske bidrag i arytmilitteraturen var Anton Jervell og Fred Lange-
Nielsens beskrivelse av arvelig lang Q-T-syndrom med døvhet og plutselig død,
publisert i American Heart Journal i 1957 (K-26). Beskrivelsen var så oppsiktsvek-
kende at sykdommen fikk navnet «Jervell-Lange-Nielsens syndrom» – en betegnelse

som fortsatt benyttes verden over.
Banebrytende norske bidrag til den internasjonale, kliniske EKG-lit-

teratur var også Rolf Rokseths og Knut Rasmussens arbeider om sinus-
knutesyndromet fra 1970 og -71 (3, 4). De viste at nedsatt sinusknute-
funksjon, som kunne gi besvimelsesanfall, ofte var ledsaget av takykardi-
episoder (taky/bradysyndromet). Medikamentell behandling hadde liten
effekt, mens pacemakerbehandling hadde ypperlig virkning hos mange
av disse pasientene, både på for rask og for langsom hjerterytme (K-18).

Et stort internasjonalt møte i Helsingør i 1970 ga et av de store gjen-
nombrudd i arytmidiagnostikken. Der møttes 40 ledende forskere og kli-
nikere fra Europa, USA, Japan og Argentina for å belyse det som inntil
da var kjent om arytmimekanismer og -diagnostikk.

Vektoranalyse er grunnlaget for forståelse av EKG-forandringene og
er fortsatt et viktig hjelpemiddel. Metoden vektorkardiografi (VKG)
registrerer og skriver ut hjerteslagets elektriske krefter som sløyfer i fron-

Figur 5.2 Professor An-

ton Jervell (1901–87), 

utsnitt av maleri av Hans 

Finne-Grønn. Ullevål 

universitetssykehus.

Figur 5.3 Første norske 

lærebok i elektrokardio-

grafi, 1946.
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tal-, sagittal- og transversalplan. VKG ble brukt ved noen sykehusavdelinger i
1960–80-årene, men fikk aldri utbredt fotfeste som metode i klinikken. Moderne
EKG-apparater foretar imidlertid automatisk, computerbasert analyse av P-, QRS-,
ST- og T-vektor i elektrokardiogrammet, og dette har stor diagnostisk betydning,
ikke minst ved bedømmelse av utvikling av hjerteiskemi og -infarkt (K-21).

I dag sendes EKG fra sykebil til sykehus under transport av en pasient med hjer-
teproblemer. EKG tolkes av sykehuset, og det blir satt i gang beredskap, slik at pasi-
enten kan få livreddende behandling, for eksempel PCI, uten tidsspille (K-12).

Langtidsregistrering av EKG
Norsk-amerikaneren Norman Jefferis Holter lanserte i 1961 en metode for langtids-
registrering av EKG, som ble innspilt kontinuerlig på en bærbar båndspiller gjen-
nom ett døgn og senere analysert automatisk av en datamaskin (5). Fra den første
prototypen, som måtte bæres som en stor ryggsekk, har den tekniske utviklingen gitt
mindre registreringsenheter på størrelse med en walkman; bånd er ikke lenger nød-
vendig, og registreringstiden kan økes til f.eks. en uke. EKG-signalene kan også sen-
des kontinuerlig via satellitt til en avspillingsenhet på sykehus. Datautstyr for analyse
er blitt bedre og sikrere, riktignok uten at dette gjør visuell bedømmelse av registre-
ringene overflødig. Holter-registrering er blitt et viktig hjelpemiddel, ikke bare i
diagnostikk av hjerterytmeforstyrrelser, men også i iskemidiagnostikken.

Belastnings-EKG
I diagnosen av koronar hjertesykdom ble det tidlig oppdaget at hvile-EKG ikke ga
tilstrekkelig informasjon, men at EKG under anstrengelse (som er det som vanligvis
utløser angina pectoris), ga mer informasjon. I 1960-årene ble «Masters 2-step test»
innført. Den besto i at pasienten skulle gå opp og ned av en liten 2-trinnstrapp med
en rytme standardisert av metronom, til brystsmerter eller andre symptomer oppsto.
Det ble da umiddelbart tatt EKG, som ble sammenliknet med EKG tatt i hvile før
prøven. Testen fremkalte ofte typiske EKG-forandringer i form av ST-senkninger
som tegn på myokardiskemi.

En annen form for belastningsprøve var hypoksiprøven. Pasienten lå med EKG
tilkoplet og pustet inn oksygenfattig luft, og det ble tatt prøver av arterieblod til
oksygenmetning fra lyskearterie. Ved koronar hjertesykdom kunne EKG-forandrin-
ger påvises. Dette var en lite fysiologisk prøve.

I løpet av 1970-årene ble disse prøvene erstattet av ergometersykkel- og trede-
møllebelastning, der EKG kunne registreres kontinuerlig.

Kursvirksomhet
For utbredelsen av kunnskap om EKG har de årlige elektrokardiologikursene for
leger under utdanning i indremedisin og kardiologi hatt stor betydning. Ved Ullevål
sykehus startet det første universitetskurset i EKG høsten 1971 med Knut Rasmus-
sen som leder. Det baserte seg på utstrakt egenaktivitet fra deltakerne (problemba-
sert læring) og varte i 5 dager, 9 timer daglig. Om enn noe modifisert har det gått
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uavbrutt siden og holdes fortsatt som et ukekurs i november hvert år. I 1972 startet
et universitetskurs i Hjertets rytme- og ledningsforstyrrelser (leder Rolf Rokseth).
Etter hvert ble elektrokardiologi- og aytmikurs startet opp også ved de andre region-
sykehusene, og det har nå i mange år vært omfattende tilbud både for sykehusleger
og allmennmedisinere.

I arytmidiagnostikken er EKG fortsatt krumtappen. Dette skyldes i høy grad at
den innsikt i arytmimekanismene som de invasive metodene for elektrofysiologisk
undersøkelse har bidratt til, har gitt feedback til elektrokardiografien.

Elektrokonvertering
Å stoppe en hjerterytmeforstyrrelse ved å gi et kraftig, men kortvarig likestrømsstøt
gjennom brystkassen under narkose (elektrokonvertering) ble innført av Bernard
Lown i 1962 og spredte seg snart til resten av verden (K-16). I Norge ble metoden
tatt i bruk ca. 1964. Fra med. avd. B, Rikshospitalet ble det publisert store materialer
som viste korttids- og langtidseffekt av elektrokonvertering av atrieflimmer, og som
demonstrerte viktigheten av antikoagulasjonsbehandling før elektrokonvertering
(6). Elektrokonvertering er nå en standardmetode som benyttes på sykehus, av
utrykningspersonale på sykebil og helikopter, og apparatur (defibrillator) er utplas-
sert, bl.a. på mange idrettsarenaer (K-21). Defibrillator kan også opereres inn som
en pacemaker (implantabel cardioverter-defibrillator = ICD) på pasienter med stor
risiko for gjentatte alvorlige arytmier (K-19).

Invasiv elektrofysiologi starter opp
His’ bunt-registrering og sinusknutefunksjon
Selv om elektrokardiografien var kommet langt i å karakterisere hjerterytmeforstyr-
relsene og de fleste arytmimekanismer var postulert, utløste de invasive metodene et
skred av ny viten. I 1969 ble metoden His’ bunt-registrering lansert. Under lokalbe-
døvelse ble et elektrodekateter ført inn fra en perifer vene til hjertets ledningssystem
i hjerteskilleveggen, slik at elektriske signaler fra forkamrene, His’ bunt og ventrik-
lene kunne registreres fra innsiden av hjertet. Ledning av den elektriske aktiveringen
fra forkamre til ventrikler, som på EKG utgjør PQ-tiden, kunne nå inndeles i tre
«etasjer» – passasjetiden gjennom atrioventrikulærknuten (A–H), gjennom His’
bunt (H), og den intraventrikulære ledning (H–V).

Overledningsforsinkelser (A-V-blokk) kunne nå lokaliseres nøyaktig innenfor
ledningssystemet. Ved å føre inn ytterligere et elektrodekateter til høyre forkammer
kunne man samtidig gjøre elektrisk stimulering («overdrive pacing») og undersøke
sinusknutens funksjon (sinusknuterestitusjonstid).

Forfatterens interesse for hjerterytmeforstyrrelser var vekket under assistentlege-
tiden ved Rikshospitalet (sjef Ole Storstein) i årene 1964–68. Klaffefeil, medfødte
hjertefeil og iskemisk hjertesykdom sto i fokus (K-13 og 14), mens arytmier var et
«hjertemedisinens stebarn». Muligheten til dypdykk i hjertets elektrofysiologi ved
hjelp av invasiv diagnostikk ble derfor mottatt med stor begeistring og startet opp
høsten 1971 av Rolf Rokseth og Otto M. Orning ved et nyopprettet Kardiologisk
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Laboratorium ved Aker sykehus, entusiastisk
støttet av avdelingens sjef Christopher Bjerke-
lund. I løpet av 1973–76 ble prosedyren tatt i
bruk også ved Ullevål, Trondheim, Haukeland
og Tromsø sykehus og ved Rikshospitalet.

Vi trodde den gang at vi hadde fått en
metode som lett kunne plukke ut pasienter
som ville ha behov for pacemaker. Etter hvert
som vi fikk mer erfaring, viste det seg imidler-
tid at det var dårlig samsvar mellom de elektro-
fysiologiske funnene og pasientens symptomer
og prognose. Holter-registrering har langt på
vei erstattet de invasive metodene i bradykardidiagnostikken.

Programmert stimulering: fra bradykardi- 
til takykardidiagnostikk
Medikamentstudier. Antitakykardipacing
Programmert elektrisk stimulering (PES) ble innført av Dirk Durrer og Hein J.J.
Wellens i Amsterdam allerede i slutten av 1960-årene. Spesialbygde stimulatorer
(figur 5.4) kunne drive hjertet gjennom elektrodekatetre plassert i forkamre og hjer-
tekamre, og dette medførte store fremskritt i diagnostikken.

Foruten å stimulere med rask frekvens («overdrive pacing») kunne de gi ett eller
flere ekstraslag synkronisert med spontan eller stimulert hjerterytme (PES). På dette
viset kunne hjertets elektrofysiologi studeres nøyaktig, og hjertebankanfall kunne
startes og stoppes (figur 5.5).

Virkningen av medikamenter på hjertets impuls- og ledningssystem og på aryt-
miene kunne studeres i detalj. I Norge ble metoden først tatt i bruk i 1973. De første
årene var det stor interesse for medikamentstudier – både av nye antiarytmika som
flekainid (7) og som veiviser i behandlingen av den enkelte pasient. Spesielt ble dette
brukt ved ventrikulære rytmeforstyrrelser, ofte etter hjerteinfarkt, for å finne det
mest egnede medikament og optimal dosering. Den store entusiasmen for dette
avtok etter noen år, da det viste seg at de elektrofysiologiske funnene samsvarte dår-
lig med den kliniske utviklingen hos pasientene. Fortsatt kan imidlertid program-
mert utløsning av ventrikkeltakykardi være en nyttig metode hos enkeltpasienter. I

Figur 5.4. Forfatteren 

ved første apparat til 

programmert elektrisk 

stimulering, 1975. (Foto: 

Arne Pedersen.)

Figur 5.5 Supraventriku-

lær takykardi med hjer-

tefrekvens 150/min 

stoppes av pacemaker, 

som pasienten selv akti-

verer med en utvendig 

magnet. Aker sykehus, 

1972.
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forskningen kom Rikshospitalets undersø-
kelser av monofasiske aksjonspotensialer
(MAP) til å få stor vitenskapelig betydning
(K-23).

PES la også grunnlaget for antitakykar-
dipacing. Allerede i 1972 fikk en pasient
implantert en pacemaker (VVI) som kunne
stoppe anfall av hjertebank ved at han akti-
verte pacemakeren ved å legge en magnet
over den. Etter hvert ble det utviklet mer
raffinerte pacemakere, som dels kunne gi
rask stimulering («over-drive»), dels pro-
grammerte ekstraslag (med spesiell timing i
forhold til spontane slag) som kunne stoppe
takykardi. Denne funksjonen benyttes fort-

satt som et første behandlingstrinn i ICD-er hos pasienter med ventrikulære rytme-
forstyrrelser (K-19).

Ved supraventrikulær takykardi viste metoden seg etter hvert å være for lite effek-
tiv – den kunne ikke forebygge anfallene, men bare stoppe dem når de først var i
gang, og de fleste pasienter måtte i tillegg bruke medikamenter for at stimuleringen
skulle virke.

Paroksystisk takykardi
Den elektrofysiologiske undersøkelsen med PES hadde sin største betydning for diag-
nostikk og behandling av pasienter med anfall av rask og regelmessig hjertebank (par-
oksystisk supraventrikulær og ventrikulær takykardi – PSVT og PVT). Stimulering
kunne skru anfall på og av, spesielle stimuleringsmåter under pågående anfall kunne
dokumentere anfallsmekanismen, og anatomisk lokalisering i hjertet kunne fastslås.

De elektriske signalene fra hjertets innside er svake, men med raske utslag, og kre-
ver derfor spesielt registreringsutstyr. Ved Aker sykehus ble det anskaffet en spesial-
skriver hvor registreringen måtte fremkalles med ultrafiolett lys. Dette ga god kvalitet
på utskriften, men lengre utskrifter måtte lyseksponeres mer enn skriveren klarte.
Sykepleierne måtte derfor rive av en lengde med registrering, løpe til vinduene og
eksponere den for dagslys. UV-skriveren ble raskt erstattet med en 8-kanals blekkskri-
ver (Mingograf), som ga gode utskrifter. Registreringen under hjertebankanfall måtte
kjøres med høy hastighet (100 mm/s), og det ble ofte 300 m registrering fra en enkelt
pasient. Analysen tok lang tid, og kardiologen måtte ofte ta natten til hjelp (figur 5.6).

I 1970-årene ble de vanlige supraventrikulære og ventrikulære hjerterytmefor-
styrrelsene godt kartlagt. De forskjellige takykardiformer, som Wolff-Parkinson-
White-syndromet (WPW), atrietakykardi, nodal takykardi og ventrikkeltakykardi,
ble definert og virkningen av medikamenter studert. De fleste av disse rytmeforstyr-
relsene har reentry («circus movement») som mekanisme. Ved nodal takykardi sitter
denne i relasjon til atrioventrikulærknuten, som kan ha to ledningsveier (en rask og
en langsom), som gir opphav til sirkelstrøm. Ved WPW-syndromet er det en med-

Figur 5.6. Forfatteren i 

nattlig aktivitet med 

arytmitolkning. Aker 

sykehus, 1978. (Foto: 

Arne Pedersen.)
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født overtallig (aksessorisk) strømledende muskelfiber mellom venstre eller høyre
forkammer og korresponderende hjertekammer eller i hjerteskilleveggen. Under
anfall går vanligvis strømmen nedover gjennom det normale ledningssystemet og
returnerer via den aksessoriske ledningsveien. Atrietakykardi skyldes oftest et fokus
i høyre eller venstre forkammer, men kan også ha reentry-mekanisme, spesielt etter
tidligere hjertekirurgi. Ventrikkeltakykardi kan ha mange årsaker og mekanismer.

Arytmikirurgi
Den elektrofysiologiske undersøkelsen la grunnlaget for kirurgisk behandling av
hjerterytmeforstyrrelser, som ble innført i 1980-årene. Spesielt gjaldt dette ventrik-
keltakykardi, hvor man under peroperativ elektrisk kartlegning kunne påvise
utgangspunkt eller kretser for rytmeforstyrrelsene. 40 pasienter ble operert ved Riks-
hospitalet og et 10-tall ved Ullevål sykehus. Ved Ullevål sykehus ble også 20 pasien-
ter med WPW-syndrom med venstresidige aksessoriske ledningsveier operert.

Resultatene var oppmuntrende, men metoden var vanskelig, idet den krevde
åpen hjertekirurgi og ofte langvarige prosedyrer på grunn av tidkrevende elektrisk
kartlegning. En del pasienter fikk også tilbakefall. Arytmikirurgi ble stort sett skrin-
lagt etter at kateterablasjon med radiofrekvensenergi ble innført (K-20). Den har
imidlertid fortsatt en begrenset plass som supplement ved andre hjerteoperasjoner.

Kateterablasjon – en ny metode for helbredelse av arytmier
Fulgurasjon
I 1981 skjedde det i USA et uhell som fikk store konsekvenser. En pasient fikk atrie-
flimmer og måtte elektrokonverteres under en elektrofysiologisk undersøkelse med
elektrodekatetre i hjertet. Det kom lekkasjestrøm fra defibrillatoren til kateteret;
pasienten fikk hjerteblokk og måtte få pacemaker. Denne hendelsen ga opphav til
kateterablasjon med tilsiktede strømstøt gjennom elektrodekatetre til de strukturene
i hjertet som gir opphav til hjerterytmeforstyrrelse. Metoden fikk navnet fulgurasjon
(etter latin fulgur = lyn). Første publikasjon kom i januar 1982 (figur 5.7), og alle-
rede i august samme år ble første fulgurasjon
utført ved Aker sykehus.

En 54 år gammel kvinne var 7 år tidligere
operert for hjerteklaffefeil med implantasjon
av mitralventil. Hun hadde daglige, sterkt
plagsomme anfall av atrietakykardi som ikke
kunne undertrykkes med medikamenter. Et
likestrømsstøt på 200 J gjennom et elektro-
dekateter plassert mot atrioventrikulærknu-
ten ga totalt hjerteblokk. Hun fikk implan-
tert pacemaker og ble betydelig bedre.

I 80-årene ble 54 pasienter ved Aker
sykehus og 10 pasienter ved Haukeland
sykehus behandlet med fulgurasjon. Disse to
sykehus delte i mange år landsfunksjon på

Figur 5.7. Illustrasjon fra 

første publikasjon om 

kateterablasjon. Et 4-po-

let elektrodekateter er 

ført inn via en lårvene til 

His’ bunt i hjerteskille-

veggen og tilkoplet defi-

brillator (cardioverter). 

Innfelt «Ornings kloss», 

som ga kontakt mellom 

elektrodekateteret og 

defibrillatorelektroden. 

Bemerk falsifisert 

Nemko-godkjennelse.
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kateterablasjon. Foruten å indusere A-V-blokk («His’ bunt-ablasjon») ble pasienter
med atrietakykardi, nodal takykardi, WPW-syndrom og idiopatisk ventrikkeltaky-
kardi behandlet med stor suksess og (merkelig nok) få komplikasjoner. Pasienten
måtte ha narkose på grunn av smerter ved defibrilleringen, og metoden var brutal. Et
video-opptak fra Haukeland sykehus av in vitro fulgurasjon av et hjerte i vannbad
viste et gnistregn, en dusj av små luftblærer og en akutt, svær utvidelse av hjertet idet
støtet ble gitt. Det var derfor en stor lettelse at det på slutten av 1980-tallet kom en
mer skånsom metode for kateterablasjon med radiofrekvensenergi som ga en gradert
oppvarming av katetertuppen (RF-ablasjon). Kateterablasjon er en effektiv behand-
lingsmetode: Den helbreder opptil 98 % av pasienter med vanlige former for hjerte-
bankanfall med minimal komplikasjonsfare. Stadig flere arytmiformer kan behand-
les. Metoden har et meget gunstig forhold mellom kostnader og nytte (K-20).

Utviklingen av arytmibehandling i Norge
Gjennom de siste 40 årene har den medikamentelle behandlingen av hjerterytme-
forstyrrelser blitt mer effektiv og variert. Mens vi tidligere stort sett bare hadde digi-
talis og kinidin, er en lang rekke antiarytmika i årenes løp innlemmet i det terapeu-
tiske armamentarium (K-16). Selv om mange pasienter har nytte av slike medika-
menter, er det fortsatt stort behov for videreutvikling, ikke minst fordi nesten alle
antiarytmika kan ha alvorlige bivirkninger.

Fra den spede begynnelse i 1971 ved Kardiologisk Laboratorium, Aker sykehus,
spredte de mer avanserte metodene for diagnostikk seg til de andre regionsykehusene
i løpet av 1970- og 80-årene, samtidig som det kom betydelige forbedringer i det
tekniske utstyr. Mens stimulatorene som ble brukt i de første årene, gjerne var pro-
totyper med meget komplisert oppbygning (figur 5.4), kom det i 1980-årene mer
brukervennlige apparater. Samtidig ble registreringsutstyret forbedret og etter hvert
computerbasert. Arytmianalyse med funksjonskurver, som ofte tok mange timer
med manuelle målinger, kan arytmicomputeren nå produsere på få sekunder. Rønt-
genutstyret har også undergått store forbedringer. Mens det i starten av ablasjons-
æraen var et stort problem at apparaturen ofte gikk varm på grunn av lange gjen-
nomlysningstider, kom det røntgenapparater med bedre bildekvalitet og pulset gjen-
nomlysning, som gir korte eksponeringstider.

I mange år var diagnose og behandling av hjerterytmeforstyrrelser en integrert del
av generell kardiologisk virksomhet, og det var vanskelig å få nok albuerom og res-
surser til dette spesialfeltet. Opprettelsen av Arytmisenteret ved Ullevål sykehus i
1993 med moderne utstyr og en stab på to leger og to sykepleiere som kunne drive
ablasjonsvirksomhet på heltid, ga et stort løft til arytmibehandlingen. Senere er lik-
nende mer eller mindre autonome enheter også opprettet ved andre universitetssy-
kehus. Fra 2004 utføres kateterablasjon ved alle fem regionsykehus (K-20).

Selv om den tekniske utviklingen har vært rivende, er og blir teknikken bare et
arbeidsredskap i diagnose og behandling av hjerterytmeforstyrrelser. Interesse for og
kunnskap om pasienten er like viktig som før – behandlingen må skreddersys for
hver enkelt; noen trenger ingen behandling utover forklaring og beroligelse, noen
kan behandles med medikamenter, mens andre kan bli helbredet med kateterabla-
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sjon. Innsikt i arytmimekanismene, tolkning av EKG og evne til å analysere det som
skjer i hjertets kompliserte elektriske system under hjertebankanfall (og håndlag for
plassering av elektrodekatetrene eksakt under ablasjonsinngrep), har vært viktige
forutsetninger for den formidable suksess behandlingen av hjerterytmeforstyrrelser
har oppnådd.
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Summary

Electrocardiology. The development in diagnostics and treatment of cardiac
arrhythmias
Electrocardiography was developed in the early 20ieth century and introduced in
Norway about 1920. Anton Jervell (1901–87) was a pioneer in the field, in his thesis
from 1935 he compared pathologial anatomy with ECG changes in myocardial infarc-
tion. His name has attained world-wide recognition in the eponym «Jervell-Lange-
Nielsen’s syndrome» of inherited prolonged Q-T interval in the ECG combined with
deafness and sudden death, published in 1957.

Invasive electrophysiology started in Norway in 1971 with His’ bundle recording,
from 1973 combined with programmed electrical stimulation. In the following years
the method was developed into an accurate tool for establishing arrhythmia mecha-
nisms in the individual patient, providing the basis for treatment with drugs and pace-
makers, and later, for arrhythmia surgery and catheter ablation. Catheter ablation with
DC current (fulguration) was first described in USA in 1982 and introduced in Nor-
way the same year. In the late 1980s it was replaced by radiofrequency ablation. From
the creation of A-V block in the first patients, the method was soon applied to most
cardiac arrhythmias. Catheter ablation turned out to be a highly successful treatment,
obtaining permanent cure in up to 98% of the patients (see K-21).
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