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2012 da det ble lagt inn 2678 nye (542 per
mill.). Med 849 bytter blir det totalt 3459
innleggelser, eller 692 per mill. (én pacemaker mer enn i 2013). Så fremdeles befinner
vi oss svært langt nede internasjonalt når
det gjelder pacemakerinnleggelser. På fylkeskartet er farveskalaen omtrent som i fjor
Pacemakerimplantasjoner
med Sogn og Fjordane med den blekeste
fargen (færrest innleggelser), deretter RogaDet ble lagt inn 2610 nye pacemakere i 2013
land og Agderfylkene. Figur 2 viser utvik(522 per mill.), hvilket er litt mindre enn i
lingen over de siste 4 årene. «Best» i 2013
var Hordaland med
Nordland, Buskerud
og Oslo på de neste
plassene. Det er
overkant av 21 000
pasienter som går
til kontroll for sine
pacemakere.
Det er
fremdeles stor
forskjell mellom
fylkene. I Sogn og
Fjordane, Rogaland
og Agderfylkene
legges det inn
bare halvparten så
mange pacemakere
som f.eks. i Nordland, Hordaland og
Buskerud. Vi har
fremdeles mange
små implantasjonssentra i Norge,
og de legger klart
færre pacemakere
per million innbyggere enn de store
sentrene. De norske
retningslinjene fra
2004 antyder en
“sperregrense” på
50 pacemakerinnleggelser per senter
Figur 1. Antall nye pacemakere per
million per fylke.
per år...

Den nasjonale statistikken er, som tidligere,
basert på summariske rapporter og individuelle data. De individuelle data er delvis
innsendt fra sentra som har komplette data
i pacemakerdatabasen, og delvis registrert
manuelt på tilsendt skjema.
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Kurvene for nye
pacemakere og bytter
spriker jevnt (figur 4).
Dette skyldes dels at
pacemakerne holder
stadig lenger, dels at
pasientene i utgangspunktet er gamle.
Median alder for pacemakerpasienter er ca.
78 år (figur 5), og ca.
40 % av pasientene får
aldri bruk for et generatorskifte. Til sammenligning er median
alder for ICD-pasienter
65 år.

Figur 2. Antall nye pacemakere per million per fylke over de siste 4 årene.

Figur 3. Antall nye pacemakere per senter.
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Figur 4. Implantasjonsrate per million innbyggere av nye pacemakere og generatorbytter på
landsbasis fra 1969.

Klinisk indikasjon, EKG,
etiologi og valg av utstyr

kjørt nå. I atriet legges bare bipolare (99,5
%) aktive/skru-inn-elektroder (98,4 %), i
ventrikkelen 98,8 % bipolare elektroder og
87,4 % aktive/skru-inn-elektroder. Statistikken skiller ikke mellom høyre ventrikkelelektroder og sinus coronariuselektroder, hvilket
vrir tallene for ventrikkelelektrodene noe.
Andelen aktive bipolare ventrikkelelektroder
er derfor høyere enn tallene viser. Vedrørende valg av såkalt fysiologisk pacing har
det skjedd en klar bedring de siste årene. De
aller fleste legger nå nær 80 % atriestyrte
pacemakere (hvilket vel er “den ideelle
fordring”?), bare 2 sentra er så vidt under
70 %.

Figur 6 viser fordeling av symptomer, EKG
og etiologi ved pacemakerinnleggelser.
Fordelingen er nær identisk med tidligere
år. Etiologi er som alltid ukjent i ca. 90
% av tilfellene. Figur 7 viser fordeling av
pacemakermodi. Det ser ut som miljøet har
“modnet” med en viss avflating av andelen
DDD-pacemakere i overkant av 80 %, med
VVI i underkant av 20 %. AAI-pacemakere
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 sam-

ICD-behandling

Figur 5. Aldersfordeling for pasienter som mottar første
pacemaker eller ICD.
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Det ble i 2013inn lagt 779 nye ICD-er,
156 per mill., mot 748 i 2011, altså en
beskjeden økning på 4 % (figur 9). Det
ble utført 310 generatorbytter, dvs. totalt
1089 ICD-operasjoner, 217 per million
innbyggere. Her ligger vi ganske godt an i
europeisk sammenheng (se senere). 79 %
er tokammer ICD (figur 10). Aldersfordelingen er som tidligere, median alder er 65
år (figur 5). Aldersfordelingen, sammen
med kortere levetid for ICD-ene, har gjort
at kurvene på figur 9 har vært ganske
parallelle. Innleggelsestakten har falt litt
igjen, og økningen i generatorbytter kan
representere oppgradering til CRT-D.

Biventrikulær pacing
ved hjertesvikt - cardiac
resynchronization therapy
(CRT)

I 2013 ble det implantert 150 CRT-P-systemer (mot 145 i 2012) og 276 CRT-D-systemer (mot 238 i 2012), totalt 383 (mot 396 i
2011), eller 78 per million innbyggere (figur
11). Disse tallene inngår i statistikken over
pacemakere og ICD-er. Det er en nedgang
av CRT totalt fra 107 til 104 innleggelser per
mill., og det er fremdeles et underforbruk av
denne effektive behandlingen. I 2010 var det
nesten identiske antall implantasjoner av
CRT-P og CRT-D, senere har utviklingen gått
i retning av en overvekt av CRT-D (tabell 1
og figur 12 og 13).
Tabell 1. CRT-D og CRT-P siste 4 år.
År
2010
2011
2012
2013

CRT-D
50,5 %
58 %
62 %
65 %

CRT-P
49,5 %
42 %
38 %
35 %

Totalt
335
396
318
426

Elektrodeproblemer og
ekstraksjoner

Figur 6. Fordeling av symptomer, EKG-forandringer og
etiologi ved pacemakerinnleggelser.

Det ble i 2013 foretatt 214 ekstraksjonsprosedyrer, hoveddelen på Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål (figur 14). 34 % av
ekstraksjonene gjelder infeksjoner, resten
gjelder elektive ekstraksjoner. En del av
dette er fremdeles defekte ICDelektroder, spesielt Medtronics
Sprint Fidelis. I 2012 ekstraherte
OUS, Ullevål 29 Sprint Fideliselektroder, mens Haukeland
universitetssykehus ekstraherte 6 og St. Olav hospital
5. Sviktfrekvensen for disse
elektrodene viser ingen tegn til
avflating. Anbefalingene internasjonalt er å fjerne elektrodene
ved generatorbytte, dersom det
er tilrådelig ut fra pasientens
tilstand og alder.
Et nytt problem er St.
Judes Riata-elektroder med
silikonisolering. Her tenderer
isolasjonen til å ryke, slik at
Figur 7. Valgt pacemakermodus - utvikling fra 1987 til i dag.
lederne i elektrodene kommer
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Figur 8. Prosentvis atriestyrte pacemakere ved de enkelte sentrene - utvikling over de siste fem
årene.

Figur 9. ICD-er per million innbyggere - nyinnleggelser og bytter
over de siste 9 årene.
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ut (externalized). 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. OUS,
Ullevål har fått de første til behandling. UK/FDA anbefaler 3 - 6 måneders kontroller, å vurdere ekstraksjon
ved generatorbytte samt årlige (?)
røntgenkontroller. Elektrodene bør
sannsynligvis ekstraheres snart hvis
isolasjonen brister, før det blir for
mye innvekst i slyngene.

Figur 10. ICD-innleggelser på de enkelte sentra. Figuren angir fordelingen av typer implantater.

Figur 11. CRT-implantasjoner ved de enkelte sentrene (CRT-P + CRT-D)
over de siste 7 årene.
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HINAS,
leverandører og
hjemmemonitorering

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

Vi er nå inne i 3. året av avtalen.
For pacemakerne har de fleste
sykehusene tilpasset seg bra,
og totalt sett er generatorfordelingen for pacemakere nær
målområdet (figur 15). Selv de
små sentrene synes å ha greid
overgangen bra. Det har derimot
vært mer trøblete å overholde
avtalene for ICD. Problembarnet
heter databehandleravtale for
hjemmemonitoreringssystemene.
Disse systemene er svært viktige
for pasientsikkerheten. Hjemmemonitorering var en del av
HINAS-avtalen, men for å bruke
hjemmemonitorering må man ha
databehandleravtale, og kravene
til disse er svært strikse.
Det er i skrivende stund
startet en ny forhandlingsrunde….

Norsk pacemaker- og
ICD-register

Norsk pacemaker- og ICD-register er som kjent nå et nasjonalt
medisinsk kvalitetsregister og blir
tilknyttet Hjerte- og karregisteret.
Ansvaret er overdratt (fra NCS)
til OUS, Ullevål, og ny leder for
registeret er lederen for Pacemaker- og ICD-senteret ved, OUS,
Ullevål, Torkel Steen. Registerets
navn har blitt redigert, og vi har
fått ny logo (etter avstemming
blant sentrene). Som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
blir alle sentra nå pålagt å holde
registeret à jour, bl.a. med ulike
registreringer og rapportering
sentralt etc.
Marie Birketvedt er ansatt
som prosjektleder for Pacemaker- og ICD-registeret. Hun er
registerets kontaktperson og kan
kontaktes per e-post: mbirke@
ous-hf.no.

Figur 13 CRT-P og CRT-D fordeling de siste fire årene

Figur 14. Ekstraksjoner i Norge 2012.
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Veien videre
Vi er i gang med utvikling av et
nytt pacemaker-/ICD-program
som skal være kompatibelt med
HK-registeret. Det vil bli lokalt
basert, med sentral overføring og
oppdatering via VPN. Generator
og elektrodedefinisjoner vil dermed bli oppdatert automatisk.
Registeret vil få en integrasjon
mot DIPS. Den første prototypen
er under testing. Håpet er å få
programmet på plass i løpet av
2014 eller tidlig 2015.

Norge og Europa

Figur 15. Fordeling av generatorfabrikat for pacemakere og ICD-er
de siste årene.

For pacemakerinnleggelser
havner vi ganske langt ned på
statistikken og ganske langt etter
danskene og svenskene. Når
det gjelder ICD-implantasjoner,
kommer vi betydelig høyere opp
- det er kanskje mer inspirerende
arbeid? For CRT-implantasjoner
lå vi godt bak teten i 2012.
Eneste trøsten er at vi slo
svenskene.

Figur 16. Pacemakerstatistikk for Europa 2012. Statistikk fra EHRA (European Heart
Rhythm Association) White book 2013.
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Figur 17. ICD-statistikk for Europa 2012. Statistikk fra EHRA White book 2013.

Figur 18. CRT-statistikk for Europa 2012. Statistikk fra EHRA White book 2013.
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