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Norsk pacemakerstatistikk for 2005
Eivind Platou og Finn Hegbom, Ullevål universitetssykehus

Den nasjonale statistikken er basert på 
summariske rapporter og individuelle 
data. De individuelle data er delvis 

innsendt på diskett fra sentra som har tatt i bruk 
den nye pacemakerdatabasen og delvis registrert 
manuelt på tilsendt skjema. 

Total implantasjoner
Det var i 2005 1898 nyimplantasjoner derav 
136 biventrikulære vs. 1846 i 2004, og 400 byt-
ter vs. 408 i 2004. Fordelt på folketallet var det 
409/millioner nyimplantasjoner vs. 361 i 2004. 
De 4 fylkene med flest implantasjoner per mil-
lioner innbyggere var Hordaland, Oslo, Nord-
land, og Østfold (figur 1). Økning fra 2004 til 
2005 vises i figur 1. Inkludert i tallene fra 2005 
er biventrikulære pacemakere.

Figur 2 viser antall nyimplantasjoner ved 
hvert enkelt sykehus.

Figur 3 viser implantasjonsraten på lands-
basis fra 1969 til 2005. Antall nyimplantasjoner 
har gradvis økt med årene, mens antall reim-
plantasjoner har holdt seg konstant siden 1979. 

På slutten av 70-tallet ble litiumcellen i hoved-
sak brukt i Norge. Det er kanskje den viktigste 
grunnen til at antall generatorbytter gikk ned og 
har holdt seg konstant siden da. 

Figur 1. Antall nyimplantasjoner per million

Figur 2. Antall nyimplantasjoner.

Figur 3. Implantasjonsraten for pacemakere på 
landsbasis fra 1969 til 2005.
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Aldersfordeling
Alderssammensetning fra de summariske data-
ene vises i figur 4. 

EKG, etiologi og klinisk 
indikasjon

Tabell 1 og to viser etiologi og indikasjon for 
implantasjonen.

Etiologi

A1 A2 uspesifisert 10,4 %
B1-B2  ukjent/fibrose 66,2 %
C1 C2 koronar 8,3 %
D1   medfødt 1,4 %
E1 E2 kirurgisk 3,1 %
E3  ablasjon 0,7 %
F1   SCS 0,5 %
G1 G2 kardiomyopati 2,8 %
G3    klaffesykdom 2,2 %
annet annet 4,3 %

Tabell 1. Etiologi 

Indikasjon for PM

A1A2 uspesifisert 1,5 %
B1 synkope 36,1 %
B2 nærsynkope 20,6 %
B3 bradykardi 26,8 %
C1 tachykardi 2,8 %
D1 profylaktisk 1,4 %
D2  hjertesvikt 10,4 %
D3   cerebral 0,4 %

Tabell 2. Klinisk indikasjon for implantasjon

EKG indikasjon

A1-A2 uspesifisert 0,3 %
C1-C4 AV-blokk 9,7 %
C5-C7 AV-blokk 33,1 %
E1-E5 SSS 33,2 %
E6 atrieflimmer 17,4 %
F1-G3 takykardi 1,2 %
B,D1-D11 annet 5,1 %

Tabell 3. EKG indikasjon

Tabell 3 viser EKG indikasjon for nyimplan-
tasjoner. Ca. 43 % av pasientene har AV-blokk 
og 33 % har syk sinusknute-syndrom. Dette er 
samme fordeling som i 2004. Andel atrieflim-
mer er også uendret.

Pacemaker 
implantasjonsmodus

Disse dataene viser antall pasienter som har fått 
implantert en- eller to-kammer pacemaker og 
ikke programeringsmodus. Som en ser fra figur 
5 går prosentandelen DDD stadig litt oppover. I 
Norge i 2005 fikk 75 % av pasientene fysio-
logisk pacing som er det samme som i 2004. 
Figur 6 viser prosentvis atriestyrt modus ved de 
forskjellige sykehusene. Det er relativt store for-
skjeller, og som bare i liten grad kan forklares 
ved forskjeller i EKG indikasjon.

Elektrodevalg
Figur 7 og 8 viser valg av elektrodetype. Det er 
en tydelig tendens til å velge bipolare elektroder 
(som i følge Dansk Pacemakerregister er mer 
pålitelige) med de fordeler det gir med mindre 
interferens etc. Danskene har ”forbud” mot pas-
sive atrieelektroder og erfarte efter det et fall i 
dislokasjonsprosent fra 6- 3 %. I Danmark er 

Figur 4. Aldersfordelingen for pacemakerpasientene.

Figur 5. Fordelingen av pacemakermodi fra 1987 til 
2005.
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dessuten andelen med aktiv fiksering raskt sti-
gende, mens vi er mer konservative.

Generator type
Tabell 5 viser produsent av PM generator.

Produsent Antall Prosent
CPI/Guidant 643 36.2%
Medtronic 981 55.4%
Biotronik 56 3.2%
St.Jude 92 5.2%

Tabell 5. Fordeling av pacemakerfabrikat.

Pacemaker reimplantasjon
Årsaker til generator reimplantasjon utenom de 
elektive EOL synes ikke å ha forandret seg mye 
fra 2004 (tabell 6). Antall skifte av ledning pga. 
infeksjon har holdt seg uendret fra 2003 (tabell 
7).

Generator reimplantasjon 
A1 A2 uspesifisert 1 0,3 %
B1  elektiv 6 1,7 %
B2    recall 43 12,1 %
B3-B5 hemodynamisk 29 8,2 %
B6-B8 elektrode problem 10 2,8 %
C1,C2,C4 kirurgisk problem 2 0,6 %
C3 infeksjon 7 2,0 %
D1-D5 svikt minor 3 0,8 %
E1-E7 svikt major 4 1,1 %
F1 normal EOL 237 66,9 %
F2 prematur EOL 12 3,4 %

Tabell 6. Årsak til generatorbytte

Skifte av ledning

A1 A2 uspesifisert 4 4,1 %
B1  elektiv 1 13 13,4 %
B2-B7  elektiv 2 39 40,2 %
C1 infeksjon 14 14,4 %
D1-D3 elektrodesvikt 27 27,8 %

Tabell 7. Årsak til ledningsbytte

Biventrikulær pacemaker ved 
hjertesvikt

I 2005 ble det implantert 112 biventrikulære 
pacemakersystemer vs. 97 i 2004 fordelt på 12 
sykehus (figur 7). Flest ble det implantert på 
Haukeland sykehus (39). Ikke inkludert i disse 
tallene er biventrikulære ICD. 

Figur 6. Prosentvis atriestyrt modus ved de forskjel-
lige sykehusene.

Figur 7. Fordeling av passive og aktive elektroder

Figur 8. Fordeling av unipolare og bipolare elektro-
der.
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Implanterbar cardioverter 
defibrillator 

I 2005 var det 337 ICD nyimplantasjoner (288 
i 2004) og 102 bytter (99 i 2004), totalt 439 
(379 i 2004). Av nyimplantasjoner var 189 to-
kammer, 185 en-kammer og 74 biventrikulære. 
Figur 10 viser ICD implantasjoner ved ulike 
sykehus.

Figur 9. Antall biventrikulære pacemakere fordelt på 
sykehus.

Figur 10. Antall ICD innleggelser fordelt på sykehus.

Fabrikat (nye+bytte)
CPI/GUIDANT 131 30,5 %
MEDTRONIC 269 62,7 %
BIOTRONIK 22 5,1 %
ST.JUDE 7 1,6 %

Tabell 8. Fordeling av ICD produsenter


