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Den nasjonale statistikken er, som tidli-
gere, basert på summariske rapporter og 
individuelle data. De individuelle data er 
delvis innsendt på diskett fra sentra som har 
komplette data i pacemakerdatabasen, og 
delvis registrert manuelt på tilsendt skjema. 

pacemakerimplantasjoner
Det ble lagt 2678 (542 per mill.) nye pace-
makere i 2011, hvilket er bedre (økning på 
7,6 %) enn i 2011 da det ble lagt inn 2490 
nye (508 per mill.). Med 778 bytter blir det 
totalt 3456, eller 700 per mill. (mot 660 

per mill. i 2010). Så fremdeles befinner 
vi oss svært langt nede internasjonalt. På 
fylkeskartet er farveskalaen omtrent som i 
fjor med Agderfylkene, Oppland og Sogn og 
Fjordane med de blekeste farvene. Figur 2 
viser utviklingen over de siste 4 årene. Best i 
2012 var (som vanlig) Haukeland med Ves-
tre Viken (Drammen og Asker og Bærum), 
Sandnessjøen og Telemark 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 stor 
forskjell mellom fylkene. Det ser ut som om 
de små sentrene legger færre pacemakere 

per million innbyggere 
enn de store sentrene. De 
norske retningslinjene fra 
2004 antyder en “sper-
regrense” på 50 pace-
makerinnleggelser per år. 
Men i disse valgtider er 
det populært å vake rundt 
sperregrensene...

Kurvene for nye 
pacemakere og bytter 
spriker stadig mer (figur 
4). Dette skyldes dels at 
pacemakerne holder stadig 
lenger, samtidig som pasi-
entene i utgangspunktet er 
gamle, snittalder ca. 80 år 
(figur 5), og at ca. 40 % av 
pasientene aldri får bruk 
for et generatorskifte.

Figur 1. Antall nye pacemakere per million 
per fylke. Det kan bli urettferdig i noen 
fylker, for eksempel Akershus, hvor fylket har 
462 nye pacemakere per mill. totalt, mens 
Vestre Viken, Bærum har 667 per mill. i sitt 
område.
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klinisk indikasjon, ekg, 
etiologi og valg av utstyr
Figur 7 viser fordeling av symptomer, EKG 
og etiologi ved pacemakerinnleggelser. 
Fordelingen er nær identisk med tidligere år, 
så sentrene er tydeligvis enige med seg selv 
over tid. Etiologi er som alltid ukjent i ca. 
90 % av tilfellene. 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 på 
ca. 20 %. AAI-pacemakere og VDD-pace-

makere 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 
(99,6 %) aktive (98 %) 
elektroder, i ventrik-
kelen 85,2 % aktive/
skru-inn og 99,4 % 
bipolare elektroder. 
Statistikken skiller ikke 
mellom høyre ventrik-
kelelektroder og sinus 
coronariuselektroder, 
hvilket vrir tallene for 
ventrikkelelektrodene 
noe. Vedrørende valg 
av såkalt fysiologisk 
pacing, så har det 
skjedd en klar bedring 
de siste årene, hvor de 
aller fleste nå ligger 
nær 80 % atriestyrte 
pacemakere, hvilket 
vel er “den ideelle 
fordring”.

IcD-
behandling
Det ble i 2012 lagt 748 
nye ICD-er, 151 per 
mill., mot 613 i 2011, 
altså en økning på 22 
% (figur 9). Det ble 
utført 246 genera-
torbytter, totalt 994 

ICD-operasjoner, 202 per million innbyg-
gere Her ligger vi ganske godt an i europeisk 
sammenheng (se senere). 78 % er tokam-
mer ICD (figur 10). Som tidligere skiller 
Rikshospitalet seg ut fra resten av landet. 
Aldersfordelingen er som tidligere, hoved-
bulken ligger mellom 60 og 80 år (figur 5). 
Aldersfordelingen, sammen med kortere 
levetid for ICD-ene, har gjort at kurvene på 
figur 9 har vært nesten parallelle. Nå spriker 
de klart, og byttekurven flater ut. Lengre 
levetid for ICD-ene slår vel nå inn, samt at 
innleggelsestakten øker. 

Figur 2. Antall nye pacemakere per million per fylke over de siste 5 årene.
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Figur 3. Antall nye pacemakere per senter.

Figur 4. Implantasjonsrate per million innbyggere av nye pacemakere og generatorbytter på 
landsbasis fra 1969.
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Figur 5. Aldersfordeling for pasienter som mottar første 
pacemaker eller ICD.

Figur 6. Fordeling av symptomer (øverst), EKG-forandringer (i 
midten) og etiologi (nederst) ved pacemakerinnleggelser.

Biventrikulær pacing 
ved hjertesvikt - cardiac 
resynchronization 
therapy (crt)
Det ble i 2012 implantert 145 CRT-P 
systemer (mot 167 i 2011) og 238 
CRT-D systemer (mot 229 i 2011), 
totalt 383 (mot 396 i 2011), eller 
78 per million innbyggere (figur 11). 
Disse tallene inngår i statistikken over 
pacemakere og ICD.  Det er faktisk en 
nedgang på 3 %, og det er fremdeles 
et underforbruk av denne effektive 
behandlingen. Det var i 2010 nesten 
identiske antall implantasjoner av 
CRT-P og CRT-D, i 2011 var det 42 
% som fikk CRT-P og 58 % som fikk 
CRT-D. I 2012 var det 38 % som fikk 
implantert CRT-P og 62 % som fikk 
CRT-D (figur 12).

elektrodeproblemer og 
ekstraksjoner
Det ble i 2011 foretatt 179 ekstrak-
sjonsprosedyrer, hoveddelen på Ulle-
vål (figur 14). 30 - 40 % av ekstrak-
sjonene gjelder infeksjoner, men 
resten gjelder elektive ekstraksjoner. 
En stor del av dette er defekte ICD-
elektroder og da spesielt Medtronics 
Sprint Fidelis. I 2012 ekstraherte Ulle-
vål 29 Sprint Fidelis-elektroder (totalt 
108), mens Haukeland ekstraherte 6 
og St. Olav 5. Sviktfrekvensen for disse 
elektrodene viser ingen tegn til avfla-
ting, og anbefalingene internasjonalt 
er å fjerne elektrodene ved generator-
bytte, 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 etter 
ERI. Disse ICD-ene har (nesten) alle 
Sprint Fidelis-elektroder, så det er en 
ekstra grunn til å sørge for at pasien-
tene tar kontakt straks ICD-en piper. 
Anbefalingen fra Medtronic er at pasi-
entene kontrolleres hver 3 måned.

Et nytt problem er St. Judes 
Riata-elektroder med silikonisolering. 
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Figur 7. Valgt pacemakermodus - utvikling fra 1987 til i dag.

Figur 8. Prosentvis atriestyrte pacemakere ved de enkelte sentrene - utvikling over de 7 årene.



hjerteforum   N° 2/ 2013 / vol 26 68

Figur 9. ICD-er per million innbyggere- nyinnleggelser og bytter over de 
siste 9 årene.

Figur 10. ICD innleggelser på de enkelte sentra. Figuren angir fordelingen av typer implantater
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Figur 11. CRT-implantasjoner ved de enkelte sentrene (CRT-P + CRT-D)over de 
siste 7 årene.

Figur 12. Fordeling mellom CRT-P og CRT-D ved de 
enkelte sentrene.

Figur 13. Ekstraksjoner i Norge 2012.
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Her tenderer isolasjonen til å ryke, slik at 
lederne i elektrodene kommer ut (externali-
zed) (figur 15). Risikoen er størst for singel 
coil-variantene. Disse lederne er isolerte, 
slik at problemet ikke er akutt, men man 
risikerer brudd, urettferdige støt og det hele 
kan kompliseres med innvekst i slyngene. 
Antagelig blir dette også en oppgave for 
ekstraktørene. Ullevål har fått de første 
til behandling. UK/FDA anbefaler 6 - 3 
måneders kontroller, vurdere ekstraksjon 
ved generatorbytte samt årlige (?) røntgen-
kontroller. Elektrodene bør sannsynligvis 
ekstraheres snart hvis isolasjonen brister, 
før det blir for mye innvekst i slyngene. 

HINas, leverandører og 
hjemmemonitorering
Vi er nå halvannet år inne i avtaleperioden. 
For pacemakerne har de fleste sykehusene 
tilpasset seg bra, og totalt sett er generator-
fordelingen nær målområdet (figur 15). Selv 
de små sentrene synes å ha greid overgan-
gen bra. Det har derimot vært mer trøblete 
å overholde avtalene for ICD. Problembar-
net heter databehandleravtale for hjemme-
monitoreringssystemene. Disse systemene 
er svært viktige for pasientsikkerheten. 
Hjemmemonitorering var en del av HINAS-
avtalen, men for å bruke hjemmemonito-
rering må man ha databehandleravtale, og 
kravene til disse er svært strikse. Det kan 
synes som personvernet i Norge er viktigere 
enn pasientsikkerheten. Medtronic hadde 
databehandleravtale med alle universitets-
sykehusene og brukte denne for det den 
var verdt. OUS hadde i tillegg avtale med 
Biotronik og Boston. I andre regioner har 

det vært godkjente avtaler med andre 
produsenter. Alle disse avtalene var, ifølge 
personvernombudet ved OUS, bare midler-
tidige. Biotronik var først med full godkjen-
nelse som gjaldt nasjonalt. St. Jude Medical 
hadde i følge personvernombudet på OUS, 
ingen midlertidig avtale og må slåss for full 
godkjennelse. I parentes kan bemerkes at 
alle disse systemene er godkjent i verden 
forøvrig, bare ikke i Norge...

HINAS-rapportene er litt vanskelig å 
forholde seg til. Det er en viss diskrepans for 
pacemakertallene våre og tallene fra HINAS 
for pacemakere, men disse kan forklares ut 
fra periodisering, at innkjøp og innleggelse 
ikke skjer samtidig (figur 16). For ICD-ene 
er diskrepansen slående, og vanskelig å 
forklare.

Norsk pacemaker-  
og IcD-register
For å ta det positive først: Norsk pacema-
ker- og ICD-register er endelig vedtatt fra 
departementet å være et nasjonalt medi-
sinsk kvalitetsregister og skal bli tilknyt-
tet Hjerte- og karregisteret. Registeret er 
overdratt (fra NCS) til OUS, Ullevål, og ny 
leder for registeret er derfor den nye lederen 
for Pacemaker- og ICD-senteret, OUS, 
Ullevål, Torkel Steen. I forbindelse med 
dette har registerets navn blitt redigert, og 
vi har fått ny logo (efter avstemning blant 
sentrene). Konsekvensene av dette er at 
pacemakeravgiften opphører og at sentrene 
er forpliktet til å holde registeret à jour, bl.a. 
med komplikasjoner etc. og være villige til 
sentral elektronisk rapportering.

Vi trodde vi nå skulle ha klart et nytt 
web-basert register, utarbeidet i samarbeid 
med det svenske ICD- och pacemakerre-
gisteret. Omarbeidede spesifikasjoner og 
anbud som tilfredsstiller Datatilsynet og 
pasientvernombudet var ferdig (påbegynt 
i 2008), samt overføring av registeret fra 
NCS til OUS. Overlevering av det ferdige 
programmet skjedde i Stockholm 9. januar 
2013. Vi ventet bare tilbakemelding fra 
Sykehuspartner om driftingen av systemet. 
Det hadde vært tause siste året tross mange 
purringer. Tilbakemeldingen kom 13/1 2013: 
Med henvisning til nye retningslinjer for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre var 
Sykehuspartner ikke villige til å drifte det 

Figur 14. Eksternalisering av lederne i en Riata-elektrode 
(bildet er fra Ullevål).
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Figur 15. Fordeling av generatorfabrikat for pacemakere og ICD-er de siste årene.

Figur 16. Sammenstilling av pacemaker- og ICD-registerets og HINAS-tall.
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nye systemet, heller ikke i en overgangsfase. 
Men vi har fått vite at utvikling av et nytt 
program i en av de tillatte plattformene kan 
starte straks og at det vil kunne være klart 
i løpet av ett år. Trøsten er at det vil kunne 
integreres i gjeldende sykehussystemer som 
spesialistmodul.

Vi får være tålmodige optimister.

Figur 17. Pacemakerstatistikk for Europa. Statistikk fra EHRA (European Heart Rhythm 
Association) White book 2011. Grønn pil med S angir svensk plassering. De rakk ikke å sende 
inn sine tall i tide.

Figur 18. ICD-statistikk for Europa. Statistikk fra EHRA White book 2011.

Norge og europa
For pacemakerinnleggelser havner vi ganske 
langt ned på statistikken og ganske langt 
under danskene og svenskene (figur 17). 
Sånn har det vært hele tiden. Når det gjelder 
ICD-implantasjoner, kommer vi betydelig 
høyere opp (figur 18) - det er kanskje mer 
inspirerende arbeid? For CRT-implantasjo-
ner lå vi rimelig godt an i 2011 (figur 19), 
men sklir nok et stykke nedover på listen for 
2012.
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Figur 19. CRT-statistikk for Europa. Statistikk fra EHRA White book 2011.


