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Norsk Thoraxkirurgisk Forening har i over 
15 år hatt en database hvor hver enkelt 
operasjon registreres. NCS’ arbeidsgruppe 
for invasiv kardiologi samler årlig inn 
aktivitetstall fra hvert PCI-senter i Norge. 
Vi utarbeider på bakgrunn av disse data 
statistikk for koronar- og klaffe-interven-
sjonsvirksomheten i Norge. Vi presenterer 
i det følgende oppdaterte tall til og med 
2012. Datamaterialet omfatter bare inngrep 
på voksne pasienter.

Hjertekirurgi
Antall hjertekirurgiske inngrep i Norge har 
vært fallende fra toppåret 2004 (5400 
operasjoner) til 2012 (4279 operasjoner). 
Dette skyldes i første rekke en vedvarende 
nedgang i antall aortokoronare bypassope-
rasjoner (ACB, CABG, figur 1), mens antall 
klaffekirurgiske inngrep synes å stabilisere 
seg (figur 2). Det ble i 2012 utført 1327 
aortaklaff-, 273 mitralklaff-, og 53 trikuspi-
daklaff-inngrep hos voksne pasienter. Det er 
forventet at kateterbaserte teknikker så som 
TAVI (transkateter-aorta-ventilimplanta-

sjon) (1) og mitralklaff-klips (MitraClip) vil 
erstatter åpne ventiloperasjoner hos de aller 
eldste og mest komorbide pasienter. Det 
totale volumet for TAVI i Norge er imidler-
tid fortsatt lavt (figur 3). TAVI er foreløpig 
indisert på pasienter med uakseptabel høy 
risiko ved åpen kirurgi, men ettersom TAVI-
teknikken forbedres vil man trolig se en glid-
ning av indikasjonen. Innføring av kateterba-
serte teknikker medfører at flere pasienter 
med klaffefeil som tidligere ble vurderte 
inoperable, nå får et tilbud om behandling. I 
en del tilfeller er dette også åpen kirurgi.

PCI
Antall koronare angiografier (figur 4) har 
endret seg lite de senere årene med 30141 
(602 per 100 000 innbyggere) og 30270 
(605 per 100 000 innbyggere) prosedyrer i 
hhv. 2011 og 2012. Tilsvarende tall for PCI er 
hhv. 11835 (238 per 100 0000 innbyggere) 
i 2011 og 12235 (245 per 100 000 innbyg-
gere) i 2012 (figur 1 og 5). Dette utgjør en 
svak økning sammenlignet med de foregå-
ende år. Antall PCI per innbyggere i Norge 

er fortsatt betyde-
lig høyere enn i 
Norden forøvrig og 
plasserer oss som 
nr. 4 i Europa med 
hensyn til totalt 
antall revaskularise-
ringer (PCI+CABG: 
Tyskland 418, Israel 
307, Belgia 301 
og Norge 280 per 
100 000 i 2011) 
(2). Antall primær 
(akutt) PCI-er i 
forbindelse med ST-
elevasjonsinfarkter 
var 2987 i 2012. 
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Figur 1. Invasiv behandling av koronarsykdom i Norge, PCI vs. kirurgi (CABG)
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Figur 2: Klaffekirurgi, voksne

Figur 3: TAVI per år i Norge

Figur 4: Antall koronare angiografier per senter 2000-2012. FEIR=Feiringklinikken, HIO= Hjertesenteret 
i Oslo, HUS=Haukeland universitetssykehus, RH=Rikshospitalet, SSA=Sørlandet Sykehus, Arendal, 
STOL= St. Olavs Hospital, SUS= Stavanger Universitetssykehus, UNN =Universitetssykehuset i Nord-
Norge, UUS= Ullevål universitetssykehus. 
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Dette er omtrent det samme antall som i de 
umiddelbart foregående år.

Det diagnostiske utbytte (yield) av 
koronar angiografi er tydelig fallende ved 
de fleste norske invasive sentre (figur 6). 
Mindre enn halvparten av de diagnostiske 
angiografiene medfører nå revaskularisering 
med PCI eller ACB. Den etter hvert utbredte 
bruk av intrakoronar trykkmåling (måling 
av fractional flow reserve (FFR), figur 7) på 
stenoser som man tidligere var usikker på 
hemodynamisk og prognostisk betydning 
av, har nok vært medvirkende til dette. FFR 
ble målt i 1946 prosedyrer i 2012. 

Bruken av medikamentfrigjørende 
stenter (DES) er stadig økende (figur 8). 
Over 90 % av stentene som nå implanteres 
er DES. Det forbigående fallet i bruken i 
2007 skyldtes mistanke om overhyppighet 

av seine stent tromboser (LST). Ved bruk 
av nyere generasjoner DES synes nå ratene 
av LST å være under 0,5 % per år, og det 
tilsvarer nesten det man ser ved bruk av 
metallstenter (3). Utbredt bruk av DES hin-
drer tilbakefall i form av restenose, og det 
bidrar til av totalvolumene av PCI ikke øker 
(4). Dette sammen med betydelig prisfall på 
DES de seinere årene gjør at utstrakt bruk er 
god samfunnsøkonomi (7).

Sluttkommentarer
Den norske intervensjonsstatistikken for 
20011-12 viser ingen store endringer sam-
menlignet med de foregående år. Indikasjo-
nene for koronar utredning og revaskulari-
sering er vel etablerte, og kapasiteten i det 
norske helsevesenet er stort sett tilfreds-
stillende. De demografiske endringene vi nå 

Figur 5: Antall PCI per senter 2000-2012

Figur 6: Terapeutisk utbytte (yield) per senter 2000-2012
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ser i befolkningen, vil påvirke vår praksis de 
kommende årene. Flere eldre, mer diabetes 
og større overlevelse etter hjerteinfarkt vil 
både øke pasientvolumene gradvis og også 
øke behovet for nyere intervensjonsteknik-
ker. Det vil bli utført mer teknisk kompleks 
PCI-er. Trenden med at åpne inngrep 
erstattes med perkutane teknikker fortset-
ter. TAVI er på full vei inn, og kateterbasert 
behandling av mitralinsuffisiens og andre 
strukturelle hjertelidelser vil også trolig 
øke. Behovet for hjertesvikt-«devicer» og 
atrieflimmerablasjon vil også øke. Vi vil 
trenge dokumentasjon på bruken av disse 
behandlingsteknikkene i form av gode 
kvalitetsregistre. Dette er derfor siste gang 
norsk intervensjonsstatistikk blir innsamlet 
og presentert av Norsk Thoraxkirurgisk For-
ening og Arbeidgruppen for invasiv kardio-
logi, NCS, i samarbeid. NTKF’s Det norske 

Figur 7: Bruk av FFR-målinger per senter 2000-2012

Figur 8: Bruk av medikamentfrigjørende stenter per senter 2001-2012

hjertekirurgiregister er fra og med 2013 
et godkjent nasjonalt register i regi av Det 
norske hjerte- kar-registeret. Tilsvarende 
er Norsk infarkregister og Norsk koronar 
intervensjonsregister nå etablert.
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