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60 ÅR MED PACEMAKERE
Eivind S. Platou, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Det står kvinner bak…
Høsten 1958 fikk Arne Larsson økende hjer-
teproblemer med puls på 28 og bevissthets-
tap 20-30 ganger om dagen. Det var knapt 
håp om noen behandling. Han ble behandlet 
med efedrin, pentymal, atropin, isoprenalin, 
kaffein, digoksin og whisky.

Arne Larssons kone, Else Marie, 
nektet å gi opp. Hun hadde lest om forsk-
ningen til Elmquist og Senning og presset 
de to forskerne for en løsning som ennå ikke 
fantes: en implanterbar pacemaker.

Senning fortalte om sitt møte med 
henne: «En energisk, vakker kvinne troppet 
opp på mitt laboratorium den 6. oktober 
1958 og sa at jeg måtte implantere en pace-
maker på hennes mann. Jeg fortalte at vi var 
ikke ferdige med forsøkene og hadde ingen 
pacemaker for mennesker». «Så lag en!», 
krevde hun. Den dagen reiste hun frem og 
tilbake til Elmquist elektronikklaboratorium 
og overbeviste oss til slutt.»

For å unngå for mye oppmerksom-
het ble operasjonen utført om kvelden den 
8. oktober. Den første varte 8 timer, den 
neste ble implantert neste morgen. Den 
tredje prototypen ble implantert på en 
pasient i Uruguay av en venn av Elmquist og 
fungerte i 9 måneder før pasienten døde av 
sårinfeksjon.

Arne Larsson overlevde både inge-
niøren og kirurgen og døde av cancer 28. 
desember 2001 i en alder av 86 år, etter 

å ha skiftet pacemaker 26 ganger, med 11 
forskjellige fabrikat, og byttet ledninger fem 
ganger.

Festtale
Helge Grendahl forteller: «Rune Elmkvist 
holdt på Det andre nordiske pacemaker-
symposium i Helsingør, Danmark, i august 
1976 en glimrende festtale som jeg aldri 
glemmer. Et utsnitt er her fritt gjengitt etter 
hukommelsen»:

«En dag ringde Åke upp mig på tele-
fon och sa: «Du Rune, kan du göra en sån 
där pacemaker? Jag har en patient.» «Ja», 
svarade jag. Och så gick jag till närmsta 
affär och köpte några komponenter, och så 
monterade jag ihop dom dära. Och sen la 
jag dom i en burk (som det hade varit Kiwi 

Artikkelen er basert på «Livsgnis-
ten» (2004) av Helge Grendahl og 
«Pacemakerbehandlingens historie i 
Norge» av Eivind S Platou og Helge 
Grendahl i «Det norske hjertet» 
(2007), og annen litteratur, samt 
med bilder fra utstillingen «Reserve-
delsmennesket – pacemakerhistorie» 
(permanent utstilling) på Ullevål 
sykehus - Museum, https://oslo-univer-
sitetssykehus.no/steder/ulleval-sykehus/
ulleval-sykehus-museum-bygg-24. 

Figur 1. Arne Larsson med sin pacemaker.

Figur 1. Arne Larsson viser en kopi av sin første 
pacemaker

Figur 2. Elmquists pacemaker 

Figur 2. Elmquists pacemaker (kopi).
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skokräm i (figur 3)) och gjöt in den i araldit. 
Och sen implanterade Åke den där. 

Samma dag klockan tio på kvällen 
ringde Åke upp mig igen: «Du Rune, nu har 
den stannat!». «Jaså», sa jag, «men jag har 
gjort två!». Och nästa dag implanterade 
Åke den andra, och den fungerade i fjorton 
dagar.» 

Elmquist krets
Dr. Rune Elmquist (ingeniør hos Elema-
Schönander, hadde tidligere arbeidet som 
kardiolog) hadde fått tak i noen få av de før-
ste silikontransistorene som ble importert til 
Sverige. Dette gjorde at Elmquist kunne lage 
en effektiv blokkerende oscillator med lite 
strømforbruk, som laget 2 V impulser med 
en frekvens på 70-80 per minutt.

Den første transistoren lagde en 
repetitiv blokkerende oscillator som ble 
ledet til basen av andre transistoren. Kol-
lektoren til den andre 
transistoren var så 
koblet til paceelek-
troden via et RC-
nettverk. To 60 mAh 
oppladbare nikkel-
kadmiumbatterier ble 
forseglet, innkapslet 
og koblet i serie, med 
en spiralantenne for 
lading (figur 4). Alt 
ble montert for hånd 
og støpt i araldit med 
en tom Kiwi-boks 
som form. 

I begynnelsen var det 
elektrokardiogram (EKG)….
Det var i løpet av 1800-tallet klart at hjertet 
var elektrisk. Einthoven gjorde grunnleg-
gende analyser av menneskets EKG, noe 
som var svært viktig for forståelsen av hjer-
tets elektriske funksjon og rytmeforstyrrel-
ser (figur 5 og 6). Denne forståelsen trigget 
arbeidet med å finne en «elektrisk løsning» 
på problemene

Elektrisk stimulasjon av hjertet
Første forsøk med elektrisk stimulasjon av 
hjertet på mennesker ble gjort av forskeren 
Xavier Bichat på ferskt guillotinerte «fiender 
av revolusjonen» i Paris 1793.

Den nyere pacehistorien begynner 
med Hymans hjertestimulator, patentert 
for hund, i 1932. Denne ga korte støt via en 

Figur 3. Kiwi-boks

Figur 3. Kiwiboks.

Figur 4. Elmquists krets

Figur 4. Elmquists krets.

Figur 5. Einthovens EKG-apparat.

Figur 5. Einthovens EKG‐apparat fra 1902.
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nål stukket inn i hjertet. Det er ikke klart om 
den noen gang ble brukt på mennesker.

Starten i USA
Første pasient med langtids ekstern pace-
maker med transvenøs ledning, utviklet av 
Seymor Furman, fungerte i 96 dager (1958). 
Pacemakeren var avhengig av en lang led-
ning, koblet til en stikkontakt (figur 7).

Det var en aktiv gruppe i Minnea-
polis rundt norsk-amerikaneren Earl Bakke, 

som startet Medtronic. Hjertekirurgen Wal-
ton Lillehei mistet et par pasienter på grunn 
av strømstans og bestilte en batteridrevet 
ekstern pacemaker. Bakken laget den i 1957. 
Deres første implanterbare pacemaker kom 
1960 ved oppkjøp av Chardack-Greatbatch 
implantable pulsgenerator. Medtronic første 
«fabrikk» var en garasje (figur 8). Idag er de 
verdens største pacemakerprodusent.

Starten i Norge
Den første pacemakeren i Norge, Elema 
137 (figur 9) med epikardielle ledninger, 
ble implantert på Ullevål sykehus 1961 av 
thoraxkirurgene Gudmund Semb og Frank 
Bergan. Det ble lagt inn i alt 12 pacema-
kere med epikardielle elektroder i perioden 
1961-1964. 
Den første pacemakeren med transvenøs 
elektrode ble innlagt på Ullevål sykehus i 
1964. Man brukte da en Elema 588 flyte-
elektrode. Denne hadde en tung spiss av 

Figur 6. Einthovens første EKG-registreringer

Figur 6. Einthovens første EKG‐registreringer.

Figur 7. Dr. Furmans eksterne pacemaker.

Første pasient med langtids ekstern pacemaker med 
transvenøs ledning, utviklet av Seymor Furman. Den 
fungerte i 96 dager (1958). Pacemakeren var avhengig av 
en lang ledning, koblet til en stikkkontakt.

Figur 7.Dr. Furmans eksterne pacemaker.

Figur 8. Medtronics første «fabrikk»

Medtronics første fabrikk i Minneapolis.

Figur 8. Medtronics første «fabrikk»

Figur 9, Elema 137 i tilnermet full størrelse.. Diame-
ter 6 cm, tykkelse 2,4 cm, vekt 154 g.

Figur 9, Elema 137.
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platina som ble ført på plass mens pasien-
ten ble vippet frem og tilbake. Når elektro-
den var på plass måtte man pace eksternt 
et par uker til elektroden hadde festet seg 
før man koblet til den permanente pacema-
keren som ble plassert i bukveggen («två-
stegs metodiken» etter svensken Hans 
Lagergren). Pacemakeren veide ca. 200 g. 

Det ble på Ullevål sykehus lagt inn 
235 Elema 588-elektroder på 216 pasienter 
frem til 1973.

I 1969 kunne de flytte til hjerte-
laboratoriets operasjonsstue og ta i bruk 
styrbare elektroder med røntgenverifisert 
plassering.

Enkle pacemakere
De første pacemakerne gikk «fixed rate», 
det vil si i en fast hastighet hele tiden, uten 
å ta hensyn til pasientens egenrytme. Dette 
var upraktisk og kunne være farlig og utløse 
ventrikkelflimmer. Den første pacemakeren 
som tok hensyn til dette, Ectocor Demand-
pacemaker, kom i 1968.

Det kom etter hvert mange «pro-
grammerere» for å justere innstillingen 
på pacemakere, som en spesiell nål man 
stakk gjennom huden og inn i en kontakt i 

pacemakeren for å justere frekvensen (figur 
10). Et apparat med roterende magnet, kalt 
kaffekvernen, ble også brukt.

Pacemakerne var i begynnelsen 
batteridrevne med Mallory kvikksølv-sink-
batterier. De var ikke helt pålitelige og 
kunne, dersom det oppsto feil, tømmes fort 
med besvimelser og eventuelt plutselig død 
som følge. Batteriene frigjorde hydrogen 
ved utladningen, noe som måtte diffundere 
ut, og pacemakeren kunne ikke forsegles 
hermetisk. Miljøet ble nødvendigvis fuktig, 
noe som også gikk ut over elektronikken. 
I noen tilfeller sprakk batteriene. Det ble 
derfor designet et eget batteri, litium-
iodid-cellen, som kom i 1974 og var spesielt 
beregnet på pacemakere. Litiumbatteriene 
viste seg å være veldig pålitelige. Disse bat-
teriene var også mye mindre og slapp ikke 
ut noen gass, og kunne derfor plasseres i en 
hermetisk lukket titanboks. Pacemakernes 
levetid ble dramatisk forlenget (figur 11), 
og det ble tilsvarende færre pacemakerbyt-
ter (figur 12). Med gjennomsnittsalder på 
ca. 80 år for nye pacemakerpasienter ble 
det ikke så mange som overlevde sin første 
pacemaker...

Figur 10. Blid pasient 1975, selv om frekvensen på pacemakeren måtte reguleres med en 
spesiell stilett som ble stukket gjennom huden inn i en bryter i pacemakeren (overlegene 
Egil Sivertssen og Helge Grendahl).

Figur 10. blid pasient 1975.



hjerteforum   N° 4/ 2018/ vol 3121

Isotoppacemakeren er nærmest en 
kuriositet, men i 1970 ble det lansert flere 
isotopdrevne pacemakere.  Tre ble implan-
tert i Norge og ca. 1400 på verdensbasis. 
Disse skulle ha en nærmest ubegrenset 
funksjonstid. En av de tre «norske» fungerte 
i 18 år. Isotoppacemakerne var store, ikke 
programmerbare og hadde enkel og primitiv 
elektronikk, som raskt ble foreldet. Ettersom 
de var radioaktive, ble de beheftet med en 
rekke formaliteter både ved implantasjon og 
senere ved bytte. For pasientene med iso-
toppacemaker bød det også på problemer å 
passere landegrensene.

Digitale pacemakere
1973 kom den første pacemaker med digital 
elektronikk, Cordis Omnicor. Dette var 
epokegjørende, driftssikkert og strømspa-
rende. Det gav etter hvert mulighet for en 
mangfoldighet av funksjoner, minne, og 
rapportmuligheter.

Fysiologiske pacemakere
Det var ønskelig med en mer fysiologisk 
pacemaker som kunne stimulere og koordi-
nere forkammer og hjertekammer. Atricor 
(1964) stimulerte hjertekammeret og ble 
styrt fra forkammeret, men fungerte uelas-
tisk og slo ikke igjennom. 

Først ca 1981 kom tokammerpace-
makere, den fysiologiske pacemakeren, som 
kunne synkronisere forkammer og hjerte-
kammer og gi en nesten helt fysiologisk 
hjertefunksjon. I begynnelsen måtte man 
velge mellom frekvensrespons og tokam-
merpacing på grunn av manglende proses-
sorkapasitet. Det var temmelig frustrerende, 
men det løste seg etter hvert.

Ledninger
Ledningene var et stort problem de første 
årene, med stadige brudd. 1961 introduserte 
William Chardack spiralledningen, som var 
mer bruddfast. Man kunne føre en man-
dreng inn i ledningen og styre elektroden 
på plass, og deretter fjerne mandrengen. 

Figur 11. Medtronic Spectrax S 5941. Enkel økono-
mimodell. Programmerbar frekvens, pulsvidde og 
sensitivitet. Uoffisiell verdensmester: Denne pace-
makeren fungerte fra den ble innoperert av overlege 
Otto Orning i 1984 til den ble byttet ut i mars 2017!

Medtronic Spectrax S 5941.  Enkel 
økonomimodell. Programmerbar frekvens, 
pulsvidde og sensitivitet. 

UOFFISELL VERDENSMESTER: DETTE 
EKSEMPLARET FUNGERTE FRA 1984 TIL 2017! 

Figur 11. Medtronic Spectrax S 5941.

Figur 12. Statistikk over nyinnleggelser og bytte av pacemakere, som illustrerer skiftet rundt 1979.

Figur 12. Pacemakere ‐ nye og bytte.
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Denne teknikken brukes fortsatt i dag på 
alle pacemakerledninger.

Forankring av ledningene
De første endokardiale ledningene var 
jevntykke og kunne lett gli ut av posisjon i 
hjertet. Den første ledningen med forank-
ring, Cordis med en silikonkrave, «flange», 
kom i 1966 (figur 13). Deretter kom «tines» 
- tynt plastanker - i 1978.

1981 kom en forankring med en 
skrue, Medtronic «skru-inn»-ledning (aktiv 
fiksering). I dag er langt de fleste ledningene 
som brukes av typen «skru-inn». De sitter 

bedre er også langt enklere 
å få ut om behovet skulle 
være der (brudd, infeksjon 
etc.)

 «Stikkkontakter»
Sammenkobling mellom 
ledninger og pulsgenera-
torer av forskjellig fabrikat 
kunne gi betydelige proble-
mer, og vi måtte ha et utvalg 
av overganger på lager når 
pasientene kom til genera-
torbytte. Først i 1986 ble det 
vedtatt en standardisering, 
VS-1, «Voluntary standard», 
senere avløst av IS-1 (som 
var kompatibel med VS-1). 
For ICD-elektrodene (høy-
volt) kom DF-1 (figur 14).

Med utvikling av 
ICD-er og kardial resyn-
kroniseringsterapi (CRT, 
hjertesviktpacemakere) ble 
etter hvert konnektorhodet 
en vesentlig del av pace-

makernes volum, og utvikling av smartere 
løsninger med flere koblinger i én konnektor 
ble satt i gang i et samarbeid mellom pro-
dusentene. IS-4 (lav-volt for CRT) og DF-4 
(høy-volt) ble formalisert i 2010, men ble 
tatt i bruk av de forskjellige produsentene 
fra 2009. Særlig for ICD-ene betydde dette 
mye for størrelsen på implantatet, etter-
som fire koblingspunkter kunne legges i én 
konnektor.

Hjertesviktpacemakere - 
CRT 
Ved hjertesvikt og etter infarkt kan lednin-
gen mellom høyre og venstre hjertekammer 
svikte, og man ser det med såkalt venstre 
grenblokk på EKG. Det forsinker stimulerin-
gen av venstre side av venstre hjertekam-
mer, slik at venstre side slapper av når høyre 
side trekker seg sammen og vice versa 
- altså dyssynkrone kontraksjoner. Det er 
svært uheldig hemodynamisk og forsterker 
hjertesvikten.

På 90-tallet begynte en del kardiolo-
ger å eksperimentere med å føre ledninger 
via hjertevenen (sinus coronarious) til late-
ralsiden av venstre ventrikkel (figur 15) for å 

Figur 13. Festemetoder for elektroder: a) «flange» - en enkelt krave, b) 
«tines», et tynt plastanker, c) «skru-inn»-elektrode, liten skrue, ca 1,5-2 
mm lang, d) epikardiell «skru-inn»-elektrode for plassering på epikard ved 
åpen hjerteoperasjon.
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Figur 13. Elektrodetyper.

Figur 14. «Stikkontakter»: a) IS-1, b) DF-1, c) IS-4 og 
d) DF-4

Figur 14.  «Stikkkontakter»: a) IS‐1, b) DF‐1, c) IS‐4, d) DF‐4.
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stimulere der, samtidig med simultanstimu-
lering med ledningen i høyre hjertekammer, 
for å resynkronisere hjertekamrene. Det 
virket, og etter hvert kom pacemaker- og 
ICD-produsentene på banen og laget dedi-
kerte pacemakere, ledninger og hjertestar-
tere for slik behandling. Rundt 2010 kom 
store kliniske studier som dokumenterte 
nytten av denne behandlingen.

Ekstraksjon av pacemaker- 
og ICD-elektroder – 
baksiden av medaljen
Store klumpete pacemakere og langvarige 
prosedyrer med «två stegs teknikk» med-
førte naturlig nok mange infeksjoner. «Hel-
digvis» tok det to tiår før de første elektro-
dene med «tines» kom i 1978, antageligvis 
var det enklere å få ut de glatte elektrodene 
og elektrodene med krave med kraftig drag.

Radiologene utviklet teknikker med 
slynger etc. hvor de gikk fra lysken og fikk 
et godt tak i elektroden og dro hardt. På 
slutten av 80-tallet utviklet thoraxkirur-
gene Byrd og Wilkoff sammen med Cook 
Vascular spesielle låsewires og dobbel-
hylser i forskjellige tykkelser. Dette ga et 
godt puff fremover for noenlunde trygg og 
effektiv elektrodefjerning. Dr. Bongiorni i 
Pisa videreutviklet teknikken med bruk av en 
enkel roterende hylse som viste seg effek-
tiv, sikker og rimelig, sammenlignet med 
laserkatetre, som har vært dominerende i 
bl.a. USA. Ullevål sykehus startet opp med 

énhylseteknikken i 1997 og har per 31/12 
2017 ekstrahert 2689 elektroder hos 1536 
pasienter, med suksessrate rundt 99 % og 
komplikasjonsrate på størrelse med vanlige 
pacemakerinnleggelser.

Utvikling av pacemakerens 
størrelse og egenskaper
Innføringen av litiumbatterier og bedre 
elektronikk resulterte i en langsom revolu-
sjon i pacemakerutformingen. Rundt 1985 
hadde pacemakerne fått sin «endelige» 
form og størrelse. Videre utvikling har gjort 
dem litt flatere, men utviklingen har vært 
stor på innsiden. Pacemakerne er i dag 
små datamaskiner med et utall program-
meringsmuligheter for å kunne tilpasses 
pasientenes behov. Dagens pacemakere er 
MR-kompatible og har gjerne en levetid på 
10-15 år.

Fremtiden
Ledningsløse pacemakere er nå på marke-
det. De er mindre enn et AAA-batteri og har 
frekvensrespons og er MR-kompatible. De 
føres inn i hjertet via en hylse og festes til 
hjerteveggen før hylsen fjernes. Ett eksem-
pel er Medtronic «Micra», som har opptil 
12 års forventet levetid, veier 1,75 g og er 
7 x 26 mm (figur 16). St. Jude Medical har 
en tilsvarende «Nanostim». Disse pacema-
kerne er ikke laget for å kunne fjernes, slik 
at man må ta hensyn til forventet levetid 
hos pasienten. Det er jo en grense for hvor 

mange slike pacemakere man 
kan ha i hjertet. Når/hvis man får 
til interkommunikasjon mellom 
enhetene, kan man tenke seg å 
plassere en ekstra pacemaker i 
venstre ventrikkel for å gi resyn-
kroniserings (CRT)-pacing. Plas-
sering i atriet kan bli et problem. 
Samtidig bruk av defibrillator er et 
annet problem.

Figur 15. Elektrodeplasseringer for hjertesviktpacemakere

Sinus coronarius‐ledning

Atrieledning

Høyre ventrikkelledning

Figur 15. Elektrodeplasseringer.

Figur 16. Ledningsfri pacemaker i 
omtrent naturlig størrelse (Medtronic 
«Micra»).

Figur 16. Ledningsfri pacemaker.


