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PACEMAKERBEHANDLING
Thomas M. Knutsen og Eivind S. Platou

En kunstig pacemaker stimulerer hjertet 
til kontraksjon ved regelmessige elektriske 
impulser av kort varighet. «Pace» (av latin 
pas) betyr skritt, på tysk Herzschrittmacher 
og på fransk stimulateur cardiaque. Noe 
norsk ord for pacemaker finnes ikke. Som 
de fleste andre bruker vi det engelske ordet 
pacemaker.

Siden den første pacemaker ble 
implantert i Stockholm 1958 har det skjedd 
en rivende utvikling til dagens små data-
maskiner. Pacemakerne har blitt et viktig 
hjelpemiddel til å behandle pasienter med 
hjerterytmeforstyrrelser (figur 1).

Internasjonalt aksepterte retnings-
linjer for pacemakerbehandling finnes til 
nedlasting på www.escardio.org eller www.
hrsonline.org. 

På NCS’ web sider (www.hjerte.no) 
finnes også retningslinjer og pacemakersta-
tistikk for Norge.

Det følgende er en enkel innføring i 
pacemakerbehandling og tar ikke sikte på 
å erstatte de mange og gode lærebøkene i 
emnet.

Kortfattet beskrivelse av en 
pacemaker.

En pacemaker er en impulsgenerator som 
stimulerer hjertet via en eller flere elektro-
der som er i kontakt med hjertet. Pace-
makere kan være for midlertidig bruk, en 
ekstern pacemaker, eller implantert under 
huden, en permanent pacemaker. 

Til en permanent pacemaker hører 
en kontrollenhet, en programmerer. Den 
permanente pacemakeren med ledning 
og programmerer utgjør til sammen et 
pacemakersystem. I dette inngår også 
kunnskap og erfaring hos bruker og leveran-
dør, informasjon og oppfølging fra pace-
makerfabrikanten. Hvert fabrikat har sitt 
eget system med eget utstyr, som krever 
spesialkompetanse. 

En moderne pacemaker er en liten 
datamaskin som lager impulser best mulig 
tilpasset hjertets og pasientens behov, og 
holder styr på en til flere elektroder. Ved 

hjelp av programmereren justeres frekven-
ser og tidsintervaller etter den enkelte 
pasientens behov, og man får utførlige opp-
lysninger om pasientens hjerterytme.

Figur 1. Stor utvikling fra de første enkle 
pacemakere til dagens små «datamaskiner». 
Øverst en prototyp av Elemas pacemaker fra 
1958, i midten en moderne tokammer pacema-
ker. Nederst modeller av pacemakere som kan 
implanteres i høyre ventrikkel uten ledninger 
(VVI-pacemakere). Disse er foreløpig (sommer 
2014) på utprøvingsstadiet.
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Pacemakeren får sin energi fra 
spesialutviklede litiumbatterier (se under 
Addendum - pacemaker-og ICD-batterier). 
Batterier og elektronikk ligger i en her-
metisk tett kanne av titan. Kannen har en 
hermetisk tett gjennomgang for ledninger 
ut til tilkoblingsporten. Denne aksepterer 
en eller flere ledninger med internasjonalt 
standardiserte kontakter, slik at elektroder 
og pacemakere av forskjellige fabrikat kan 
brukes om hverandre. Pacemakerelektroden 
har én eller flere innbyrdes isolerte ledere. 
Disse er metallspiraler som går til elektroder 
med en overflate, oftest av platina/iridium 
eller kull. Elektrodestørrelse og design kan 
variere betydelig. Elektrodene er isolert med 
polyuretan eller silikon eller en kombinasjon. 
Ledningsspissen forankres i hjertet, enten 
med fleksible mothaker «tines», eller med 
en metallskrue. 

Prinsipper ved pacing
Basal elektrofysiologi
Som nervesystemet og svært mye av 
kroppens vev, styres hjertet av elektriske 
signaler. Myokardcellene har normalt et 
membranpotensial på -60 til -90 mV. 
Når en celle stimuleres, oppheves denne 
spenningsforskjellen plutselig ved at 

natriumkanalene åpnes og cellen depola-
riseres. Dette registreres som fase 0 i et 
aksjonspotensial (figur 2). Depolariseringen 
trigger en kalsium strøm som opprettholder 
depolariseringen (fase 1 – 2 «platåfasen») 
og samtidig utløser kontraksjon av muskel-
cellen. I denne platåfasen er cellen absolutt 
refraktær  – den er uimottagelig for nye 
impulser. Cellen blir så repolarisert ved hjelp 
av volt- og tidsregulerte kaliumstrømmer 
(fase 3 – repolariseringsfasen). Cellen er 
i denne fasen relativt refraktær, cellen kan 
stimuleres med en sterkere stimulus, men 
depolariseringen blir ikke normal før man 
har kommet til diastolen, fase 4. Platåfasen 
og refraktærtiden er direkte proporsjonal 
med avstanden til foregående aksjonspo-
tensial, man har et fra slag-til-slag regule-
ring, i tillegg til at refraktærtiden reguleres 
av det autonome nervesystem.

Hjertets egne pacemakerceller har 
en diastolisk depolarisering. Ionestrøm-
mer depolariserer cellene langsomt under 
fase 4 til de når en triggeterskel, hvor et 
nytt aksjonspotensial utløses (figur 2). 
Depolariseringen vil umiddelbart spre seg 
til nabocellene og deretter til hele hjertet. 
Det er pacemakerceller i sinusknuten og AV 
knuten, ellers er de spredd utover i atri-
ene og i Purkinjesystemet. Den diastoliske 
depolariseringen er normalt raskest i sinus-
knuten (50 – 70 per minutt) med avtagende 
hastighet nedover mot Purkinjesystemet 
hvor frekvensen er nede på ca. 30. Disse 

Figur 2. øverst: aksjonspotensial fra en myokard-
celle. Fase 0 er den raske depolariseringen, fase 
1 og 2 er platåfasen, fase 3 er repolariseringsfa-
sen og fase 4 er hvilepotensialet, hvor cellen er 
restituert.  
Nederst: Aksjonspotensialet fra en pacemaker-
celle ( for eksempel sinusknuten), hvor man ser i 
fase 4 en langsom depolarisering.

Figur 3. Elektrogrammer fra forskjellige deler av 
hjertet, som til sammen utgjør et EKG, og man 
ser tidsforsinkelse fra høyre til venstre side.
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pacemakercellene fungerer som back-up 
når sinusknuten/AV knuten svikter.

Atriene er elektrisk isolert fra ven-
triklene med AV knuten og His bunt som 
eneste forbindelse. AV knuten bremser sig-
nalet for at atriene kan trekke seg sammen 
før impulsen ledes videre til ventriklene. AV 
knuten er sterkt regulert av sympatikus/
parasympatikus og forkorter overledningen 
ved økende hjertefrekvens, men fungerer 
som filter hvis atriefrekvensen blir for rask.

Summen av alle elektrogrammene 
gir EKG signalet (figur 3), men det er verdt 
å merke seg at en elektrode plassert i høyre 
ventrikkel (punkt C) eller venstre ventrikkel 
(punkt D) ikke «ser» at QRS-komplekset er 
startet før signalet har nådd dit, hvilket kan 
illudere sensesvikt.

Paceterskel
Skal man stimulere én hjertecelle, må denne 
tilføres elektrisk energi nok til å depolarise-
res. En pacemakerelektrode ligger imidlertid 
i større eller mindre avstand fra en gruppe 
celler. Paceterskelen betegner den minste 
elektriske energi som en pacemakerelek-
trode trenger for å kunne stimulere hjertet. 
Måleenheten for denne kan være spenning 
(eller voltage - V for permanente pace-
makere), strømstyrke (mA for eksterne 
pacemakere), eller total energi (mJ). (Joule 
= Watt x sekund. Watt = Volt x Ampere). 
Det er strømtettheten som når hjertecellen 
som utløser en depolarisering.

Styrke-tid (strength-duration) 
relasjon
For å depolarisere hjertemuskelen må sti-
mulus nå en kritisk amplitude (V eller mA) 
i tilstrekkelig lang tid (pulsvarighet) (figur 
4). Den minste amplitude som skal til for å 
stimulere er derfor avhengig av pulsvarig-
het i et ekspotensielt forhold, som vises i 
styrke-tid kurven. Man ser at kurven stiger 
raskt ved impulsbredder under 0,25 ms, og 
er omtrent flat ved impulsbredder over 1 ms. 
Den minste impuls (målt i V eller mA) som 
er i stand til å stimulere når varigheten økes 
uendelig (i praksis måler man ved 2 ms) 
kalles rheobase. Chronaxie er terskelpuls-
vidden ved amplitude lik den dobbelte av 
rheobasen. 

Lapiques formel ved konstant 
strøm, uttrykker styrke-tid relasjonen med 
formelen

I=Ir(1+tc/t)
hvor I er terskel strøm ved pulsvarig-

het t, Ir er rheobase strøm og tc er chro-
naxie puls varighet. 
Strømforbruket beskrives med formelen

E=V2/R×t
hvor E er energi, V stimulasjons-

spenning, R total paceimpedans og t 
pulsvarighet.

Løses formlene mot hverandre, fås 
den minste paceenergien med en puls-
bredde svarende til chronaxie, ca 0,25 ms. 
Ved pulsbredder større enn chronaxie er det 
relativt liten reduksjon i terskelspenning, 
mens det blir en gradvis økning av strømfor-
bruk uten vesentlig økning i sikkerhetsmar-
ginen. Av energiformelen kommer det frem 
at strømforbruket er direkte proporsjonal 
med impulsbredden, mens strømforbruket 
øker med kvadratet av spenning.

Sikkerhetsmargin
Paceterskelen måles ved automatisk reduk-
sjon av spenning ved konstant pulsbredde . 
Medtronic har tidligere hovedsakelig brukt 
automatisk reduksjon av pulsbredde ved 
konstant spenning. (Terskelverdien ved 
konstant pulsbredde er vanligvis 0,1 – 0,2 
V lavere ved spenningsreduksjon enn ved 
spenningsøkning – kalt Wedensky effekt).

Akseptert sikkerhetsnivå er to gan-
ger terskelverdi målt amplitude (V), eller tre 
ganger terskelverdi målt ved impulsbredde 
(ms).

Figur 4. Styrke-tid relasjonen. Den tykke linjen 
viser terskelverdien i relasjon til pulsvarighet, og 
den tynne linjen viser energiforbruket.
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Ut fra styrke-tid kurven, så ser man 
at kurven stiger bratt ved mindre impuls-
bredde enn chronaxie, slik at en mindre 
terskeløkning vil kunne kreve en uforholds-
messig stor stigning i spenning for å kunne 
stimulere. Det anbefales derfor å holde seg 
til en impuls bredde på minst 0,30 ms for å 
øke sikkerheten. 

En annen viktig implikasjon av den 
hyperbole formen på kurven er at tredobling 
av terskel pulsbredden bare er relevant for 
terskelverdier på 0,15 ms eller under, mens 
tredobling av terskelverdi på 0,3 ms ikke 
nødvendigvis gir adekvat sikkerhet.

Paceterskelen er avhengig av inten-
siteten av det elektriske feltet på overflaten 
av elektroden. For konstant spenningspuls 
(som i implanterbare pacemakere) vil 
strømtettheten variere omvendt proporsjo-
nalt med overflaten på elektroden. Vevsre-
aksjon med innvekst av fiberkapsel rundt 
elektroden øker elektrodens effektive over-
flate og reduserer felttettheten. Paceterske-
len vil derfor normalt stige de første dager 
etter en elektrode implantasjon på grunn av 
reaksjonen rundt elektroden. Den blir stabil 
etter ca. 1 måned (figur 5) og holder seg så 
stabil i årevis. For å motvirke vevsreaksjo-
nen, leveres de fleste elektroder i dag med 
kontinuerlig steroidutskillelse fra et depot 
ved tuppen. Vevsreaksjonen begrenses da, 
og det kommer minimal terskelstigning. 

Stimuleringen på elektrodetuppen 
er alltid katodisk (negativ). Ved anodisk 
(positiv) stimulering øker terskelverdien 
betydelig (ca. fordobling). Ringelektroden er 
alltid større enn elektrodetuppen.

Metabolske og farmakologiske 
virkninger på paceterskelen
Paceterskelen øker litt om natten, og følger 
fluktuasjonene i autonom tonus og kate-
kolaminnivå, og terskelen faller ved anstren-
gelser. Terskelen kan øke efter måltider, 
ved hyperglykemi, hypoksemi, acidose eller 
alkalose og hyperkalemi. Akutte virussyk-
dommer kan øke terskelen markert, spesielt 
hos barn.

Medikamenter kan øke terskelen 
noe, bl.a. betablokkere og medikamenter 
med klasse I antiarytmisk effekt, så som 
flekainid og en del neuroleptika og antiepi-
leptiske medikamenter.

Impedans
Impedans er summen av faktorer som 
motsetter seg flyt av elektrisk strøm. For-
holdet mellom spenning (V), strøm (I) og 
motstand (R) i en elektrisk krets beskrives i 
Ohms formel, V = IR. Ved konstant spen-
ning (som ved pacemakerbatterier) er 
strømmen omvendt proporsjonalt relatert til 
motstand, I = V/R. Altså jo større motstand 
jo mindre strømforbruk.

Paceimpedansen er avhengig av 
elektrodens interne motstand (konduktor 
motstand, Zc), motstanden til overgangen 
av strøm fra elektroden til vev (elektrode-
motstand, Ze), og akkumulering av motsatt 
polaritet i myokard i elektrode-vev overgan-
gen (polarisasjon, Zp). Den totale impedan-
sen blir således 

Ztotal = Zc + Ze + Zp.
Den ideelle paceelektrode har derfor 

svært lav konduktormotstand for å redu-
sere strømforbruket i elektroden, og høy 
elektrodemotstand. Elektrodemotstanden er 
inverst relatert til elektrodetuppens radius 
(i likhet med stimulasjonsterskelen). Eldre 
standard elektroder hadde en overflate 
på 8 mm2, mens de fleste elektroder i dag 
har en overflate på rundt 3,5 mm2. Typisk 
målt impedans er 350 Ω for 8 mm2 elek-
troder og 500 Ω for 3,5 mm2 elektroder. 
Elektrodene må ha et steroiddepot i tuppen 
for å redusere fibrose og opprettholde en 
minimal elektrode-vev avstand, jfr. figur 5.

Figur 5 viser skjematisk den initiale økningen i 
terskelverdi for en pacemakerelektrode den første 
måneden efter implantasjonen.
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Polarisering
Den tredje faktoren i impedansregnska-
pet er polariseringsimpedans. Når strøm 
appliseres til myokard, vil katoden tiltrekke 
positive ioner og frastøte negative ioner, slik 
at elektroden blir omgitt av en funksjonell 
kapasitans som hindrer videre bevegelse av 
ladning. Polariseringsimpedansen reduserer 
effektiviteten til pacestimulus og forbruker 
energi. 

Polariseringen gir altså en «mot-
puls» som også forstyrrer elektrogrammet 
(paceartefakt), hvilket gjør det vanskeli-
gere for sensefunksjonen i pacemakeren å 
skille paceartefakt og capture (trigging av 
myokard), hvilket er vesentlig for en god 
autocapture funksjon. 

Polariseringen kan reduseres ved 
å forkorte impulsbredden. Polariseringen 
er videre inverst relatert til elektrodens 
overflateareal. For å minimalisere polarise-
ring impedansen Zp, men maksimalisere 
elektrode motstanden Ze, må overflaten 
gjøres stor, mens den geometriske radius 
er liten. Dette gjøres ved å gjøre overflaten 
porøs, oftest brukes iridium oksid. Flere 
teknikker brukes, den mest avanserte er 
«fractal coating», hvor overflaten økes med 
en faktor på 1000.

Sensefunksjon
Hensikten med pacemakerbehandling er 
å stimulere hjertet. Men det er viktig at 
hjertet ikke stimuleres i utide. En pacema-
ker må derfor registrere, «sense», hjertets 
egen funksjon, og innrette seg etter denne. 
Sensing vil si at pacemakeren registrerer 
spontan hjerteaktivitet, QRS fra ventrikkele-
lektroder, P fra atrieelektroder. Pacemakeren 
må kunne skille disse signaler fra T-bølger, 
muskelpotensialer og ekstern støy.

Pacemakeren skal ordinært hemmes 
av spontan hjerteaktivitet (demand pacing). 
Enkelte ganger skal den styres «trigges» 
av spontan aktivitet, f.eks. ved atriestyrt 
ventrikkelpacing eller tachykardibehandling 
med trigget antitachykardipacemaker.

Ved elektrodeinnleggelser registre-
res et intrakardialt elektrogram fra selve 
elektroden ved hjelp av en Pacemaker 
System Analyzer (PSA). Denne registrerer 
elektrogrammet omtrent slik en pacemaker 
vil oppfatte det. 

Intrakardiale EKG-signaler må, for å 
bli senset, ha en viss minste styrke, ca. 0,25 
mV for P og 2 - 3 mV for QRS, innenfor et 
avgrenset frekvensområde (ca 1-20 Hz). 
Minstekrav for atriet blir derfor 1,5 mV 
og ventrikkel 4 mV. Det må også være et 
minste mål på spenningsendring per tidsen-
het (V/s), ofte betegnet som «slew rate» 
(minstekrav ca. 0,5 V/s). Breddeforøkede 
QRS vil derfor enkelte ganger ikke registre-
res, selv om den totale amplitude er høy. 

Vesentlig for sensing er forskjellen i 
styrke og frekvensinnhold forøvrig mellom 
det relevante signal og støy. Ved elektronisk 
bearbeidelse og forsterkning kan selv meget 
svake signaler senses adekvat i dedikert 
apparatur. En sikker sensefunksjon stiller 
derfor store krav til pacemakerens elektro-
niske design. Pacemakeren skal helst «sile 
ut/filtrere bort» uvedkommende signaler, 
som for eksempel mobiltelefoner, tyveria-
larmer og annen elektronisk støy. Blir den 
elektroniske støyen for voldsom, som for 
eksempel ved diatermi, kan pacemakere 
reagere med å gå i støymodus, «noise 
rate», en fast frekvens som sikkerhet. 
Alternativt kan elektronisk støy, spesielt 
muskelpoten sialer, kunne ligne så mye 
på elektrogrammer at pacemakeren ikke 
registrerer forskjellen, men hemmes. Hem-
ning fra muskel potensialer sees nesten bare 
på unipolare system (se nedenfor). Det 
er da den store indifferente elektroden på 
pulsgenerator som plukker opp signaler fra 
underliggende muskulatur. (Se eget avsnitt 
om elektronisk interferens).

Elektrodearealet har stor betydning 
for sensefunksjonen. Lite areal gir høy over-
gangsmotstand (impedans) fra elektrode 
til vev. Mye av elektrogrammenes spen-
ningsenergi (mV) går da med til å overvinne 
denne, og lite blir derfor igjen til elektronik-
ken i selve pulsgenerator. For små elektroder 
kan derfor gi inadekvat sensing. Det er selve 
kontaktflaten mellom metall og vev som har 
betydning. Blir kontaktflaten stor, fordeles 
energien og tapet blir mindre. Forholdet er 
det samme som for polarisering impedans 
(se foran). Utvikling av porøse elektrodetup-
per har derfor vært viktig. Elektroder med 
steroid gir bedre sensing, fordi dette redu-
serer den fibrøse reaksjon rundt spissen og 
øker kontaktflaten. 
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Unipolar og bipolar pacing og 
sensing
Ved unipolare elektroder er den ene polen 
i kontakt med myokard (negativ pol eller 
katoden ved pacing) og den andre er metal-
let i pacemakerkannen (positive pol eller 
anoden) (figur 6). Ved registrering av sig-
naler (sensing) vil antennen være mellom 
elektroden i hjertet og pacemakerkannen. 
Ved unipolar pacing blir paceimpulsen godt 
synlig på EKG, og EKG derfor lett å tolke. 
Avstanden mellom de to polene er stor og 
dette gir en antenne som lett plukker opp 
elektronisk støy. Pacing med unipolar elek-
trode kan lett hemmes av at elektroden sen-
ser myopotensialer, dvs. elektriske impulser 
fra brystveggsmuskulatur, og unipolare 
atrieelektroder fanger lett opp ventrikkel-
signaler («far field» signaler). Dette skaper 
så mye problemer at man fraråder å bruke 
unipolare elektroder (hvis mulig).

De bipolare elektrodene har to 
ledere i samme kabel, og begge elektrodene 
er inne i hjertet, med katoden på tuppen i 
kontakt med myokard, og anoden som en 
ringelektrode vanligvis ca. 10 mm tupp-
elektroden (St. Jude Optisense atrieelek-
trode: 1,1 mm). Avstanden mellom dem er 
kort, antennen liten og systemet er derfor 
lite følsomt for støy. Paceimpulsen i bipolare 
systemer vil på overflate-EKG blir liten og 
EKG derfor vanskeligere å tolke. Bipolar 

sensing er lite følsom for ekstern støy, 
interferens og myopotensialer. Både i USA 
og Europa brukes nå nesten utelukkende 
bipolare elektroder, men fortsatt er det en 
del pasienter som går rundt med eldre, 
unipolare elektroder.

 Energikilde og batterilevetid
Pacemakeren får energien fra spesialutvi-
klede litiumbatterier. (se mer om batterier 
helt bakerst i boken under «Innføring i 
elektronikk») Disse har som nye en spen-
ning på ca. 2,8 V og faller langsomt ned 
mot 2,5 V ved utskiftningstid (ERI = elective 
replacement indicator). For å kunne gi 
spenning over 2,8 V må batteriet lade to 
kondensatorer i parallell, og lade dem ut i 
serie. Et 2,8 V batteri vil således kunne gi 
5,6 V med to kondensatorer og 8,4 V med 
tre. Den totale kapasitansen (CT) til to 
kondensatorer er CT = C1 + C2. Siden den 
totale ladningen (Q) er relatert til spenning 
og kapasitans med formelen Q = CV, vil en 
dobbel ladning bli trukket fra batteriet. Men 
siden kondensatorene blir utladet i serie, blir 
kapasitansen

1/CT = 1/C1 + 1/C2
Utladningen av to kondensatorer i 

serie halverer altså kapasitansen, slik at når 
man programmerer output til det dobbelte 
av batterispenningen blir batteriet tappet 
for den firedobbelte ladningen.

Strømforbruket øker trinnvis sterkt 
når man kommer over batteriets spenning. I 
følge energiformelen skulle strømforbruket 
reduseres til en fjerdedel ved reduksjon av 
output fra for eksempel 2 V til 1 V, men man 

Figur 6. Til venstre bipolar pacing, katoden er på 
tuppen av elektroden, og anoden en ringelektrode 
ca. 10 mm proksimalt. Til høyre unipolar pacing, 
hvor katoden er tuppen av elektroden, mens 
anoden er selve pacemakerkannen.

Figur 7. Levetid er plottet mot stimulasjons-
spenning. De forskjellige kurvene presenterer 
forskjellig impedanse på elektrodene og om det er 
50 eller 100 % pacing. Kolonnen til høyre er stan-
dard «lav output» innstilling med 2,5 V i atriet og 
1,5 V i ventrikkel.
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ser likevel bare en beskjeden forlengelse av 
batteriets levetid (figur 7). Grunnen til dette 
er at elektronikken «stjeler» det meste av 
overskuddet, og at elektronikken i seg selv 
bruker strøm, slik at paceenergien ikke betyr 
så meget. 

Som nevnt over er strømforbru-
ket proporsjonal med impulsbredden og 
omvendt proporsjonal med impedansen. 
Det viktigste for batteriets levetid blir derfor 
å holde output godt under batterispenning, 
impulsbredden mellom 0,3 og 0,4 ms og å 
bruke mest mulig høyimpedans elektroder.

Elektrodedesign
Elektroden består av fem hovedkompo-
nenter: 1) selve elektrodene, 2) ledningen 
(leder), 3) isoleringen, 4) konnektoren og 5) 
festemekanismen (figur 8).

Elektrodene 
Form og overflate og steroider er disku-
tert over. Katodestimulering blir brukt, og 
terskelen for anodestimulering er vanligvis 
den dobbelte av katodestimulering. Likevel 
er ringelektroden (anoden) ved bipolar 
pacing større for å redusere sjansen for 
anodepacing. Ved unipolar pacing er pace-
makerkannen anoden. Tidligere var kannen 
gjerne lakkert (isolert) med et åpent felt 
foran. Det var da viktig å legge pacemakeren 
med teksten ut for å hindre anodepacing av 
brystmuskulatur. Med den bedring som har 
skjedd i elektrodeteknologien er ikke dette 
lenger noe poeng og de fleste pacemakere 

leveres ulakkerte og kan plasseres som det 
passer best for å unngå for skarp bøy på 
elektrodene.

Ledningen
Ledningen i en pacemakerelektrode er laget 
av en leder i spiral (coil) for å redusere faren 
for tretthetsbrudd. Coilen gir mulighet for 
å styre elektroden på plass ved hjelp av en 
mandreng som føres inn i coilen (figur 9). 
Bipolar pacing oppnås enten ved å legge to 
coiler utenpå hverandre med isolasjon mel-
lom (coaxialt), eller ved å isolere lederne 
og vikle lederne sammen i én coil (Guidant 
«Fine line»). Den siste løsningen gir elektro-
detykkelser tilsvarende unipolare elektroder. 

Isolering
Isolasjonsmaterialet er gjerne silikon eller 
polyuretan. Silikon har vært i bruk over 
30 år og har vist seg å være et pålitelig og 
fleksibelt isolasjonsmateriale. Silikon skades 
imidlertid lett og må være tykkere enn 
polyuretan for å hindre skade under implan-
tasjon. Det er også mer trombogent og 
fibrogent enn polyuretan. Utsatt for blod får 
imidlertid silikon en svært høy friksjonsmot-
stand, som gjør det vanskelig å manøvrere 
to elektroder i samme vene. Polyuretan er 
sterkere og har lite friksjon, og tillater pro-
duksjon av tynnere elektroder. De er også 

Figur 8. Skjematisk oppbygging av en pace-
makerelektrode. A viser en «tined» elektrode, B 
en skru-inn elektrode. C viser «klassisk» IS-1 og 
DF-1 konnektorer, D viser en IS-4 konnektor.

C D

Figur 9. Vanlig oppbygging av pacemakere-
lektroder. Øverst: unipolar elektrode med én 
coil ( leder), midten: bipolar elektrode med en 
sentral coil ( katode) og med en coil utenfor denne 
(anode) med isolasjon mellom, nederst: bipo-
lar elektrode hvor leder for katode og anode er 
separat isolert og viklet sammen i én coil, hvilket 
tillater en elektrodetykkelse tilsvarende en unipo-
lar elektrode.
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mindre trombogene. Elektroder konstruert 
med en isolasjonslegering av silikon/polyu-
retan (Optim – SJM) er mye i bruk i dag. 

Konnektor
I de første 30 årene av pacemakerhistorien 
var inkompabilitet mellom elektroder og 
pacemakere et problem, med utvikling av 
mange forskjellige typer konnektorer fra 
standard 5 – 6 mm diameter til 3,2 mm 
konnektorer (VS-1, senere IS-1) (figur 8c). 
IS-1 ble standard fra 1986 og lettet livet 
for implantatørene. Det finnes nå veldig 
få pasienter med fungerende 5 og 6 mm 
elektroder. I de tilfellene må man ved bytte 
av pacemaker hos disse pasientene ha til-
gjengelig kompatible pacemakere eller helst 
overgangsstykker. Alternativt kan gammel 
elektrode ekstraheres og erstattes med en 
ny. 
Ny standard for 4-pols elektroder er IS-4, 
som brukes på endel CRT-elektroder. Stan-
dard for ICD har vært DF-1, men erstattes 
gradvis av DF-4 (høyvoltsvarianten av IS-4), 
som tillater inntil 4 poler «in line» (figur 8 
d). 

Festemekanisme
Elektrodene kan festes til myokard, enten 
ved hjelp av «tines» (plastutspring lik en 
tvare) som fester elektroden i trabekelverket 
som et lite anker, eller ved hjelp av en liten 
skrue på tuppen av elektroder (figur 8 a og 
b).

Skru-inn elektroder (utseende som 
en liten korketrekker) er det som brukes 
mest idag. Skruene kan være retraherbare, 
dvs. skrus inn i myokard ved å skru pinnen 
på konnektoren med spesialpinsett. Faste 
skruer festes ved å rotere hele elektroden 
rundt mandrengen. Skruen er da beskyt-
tet ved innføringen av en sukkerhette, 
som løser seg straks den er kommer ned i 
atriet. Skruen kan enten være elektrisk aktiv 
(vanlig for retraherbare skruer) eller inaktiv 
(for eksempel Boston Fineline). Optimale 
terskelverdier oppnås for aktive skru-inn 
elektroder først efter 10 minutter eller len-
ger grunn av tensjon i myokard, noe kortere 
tid for inaktive skruer. Inaktive skruer gir 
også mulighet for høyere impedans.

Aktivitetssensorer
Den enkleste (og tidligere mest brukte) akti-
vitetssensoren er en piezoelektrisk krystall 
montert på innsiden av kannen. Idag brukes 
nesten bare aksellerometer, hvor krystallen 
er montert på kretskortet. Fordelen med 
aksellerometer er at det er mindre følsomt 
for press mot kannen, men reagerer fortsatt 
på gange ned trapp. Aksellerometeret er 
robust og reagerer raskt ved aktivitetsstart, 
hvilket gjør det enkelt i bruk.

En annen type aktivitetssensor er 
respirasjonssensorer, som måler impedan-
sen mellom ringelektroden på en bipolar 
elektrode og kannen. Man måler derved 
respirasjonstakten og kan kombinere denne 
informasjonen med informasjonen fra 
aksellerometeret, slik at det raskere aksel-
lerometeret tar seg av oppstarten, mens 
den tregere respirasjonsøkningen regulerer 
farten under resten av aktiviteten. Denne 
kombinasjonen er særlig nyttig for yngre 
aktive og svømmere etc., hvor aksellero-
meter alene ikke gir tilstrekkelig frekvens. 
Sensoren krever bipolar elektrode.

En tredje type aktivitetssensor er 
såkalt «closed loop system» (CLS), som 
indirekte måler autonom aktivitet. Den 
måler tiden fra stimulus til økningen i elek-
trodeimpedansen, som skjer ved kontrak-
sjon av myokard. Det er vist at denne tiden 
er direkte relatert til dP/dt (kontraktilitet) og 
autonom aktivitet. Pacemakeren reagerer 
raskt på adrenerge stimuli, bl.a. på sym-
patikusaktiviteten forut for en vasovagal 
synkope/reflekssyncope, en tilstand hvor 
denne type sensor har vist seg spesielt 
nyttig. Sensoren krever ingen spesiell type 
elektrode.

Cardiac Resynchronization 
Therapy (CRT)
Biventrikulær pacing eller Cardiac Resyn-
chronization Therapy (CRT) har de senere 
år blitt et veletablert behandlingsprinsipp 
ved hjertesvikt. Store randomiserte under-
søkelser har vist god effekt på symptomer, 
arbeidskapasitet, venstre ventrikkelfunksjon 
og mortalitet. Elektroden til venstre ventrik-
kel legges med spesielle innføringshylser til 
vene på lateralveggen av venstre ventrikkel, 
via sinus coronarius med «over the wire» 



hjerteforum   Suppl 3 / 2014/ vol 27201

Figur 10 a. Biventrikulær pacing. Figuren viser 
en elektrode plassert lateralt over venstre ven-
trikkel gjennom sinus coronarius.
Figur 10 b. Elektrodeinnføring med «over the 
wire» teknikk, hvor en tynn guidewire føres inn 
først og man fører elektroden over wiren, tilsva-
rende PCI teknikk.

a b

teknikk (figur 10) og separate utganger for 
regulering av output. Hvert pacemakerfirma 
har egne hylser til innføring av elektroden, 
i tillegg er det utviklet spesielle hylser som 
tillater bruk av andre avanserte teknik-
ker når anatomien er vanskelig. Dette har 
økt suksessraten på enkelte sentre i USA 
fra 92 % til 98 %. Teknikken krever øvede 
operatører og avansert røntgenutstyr, og 
vil ikke bli beskrevet nærmere her. Det kan 
ofte være aktuelt med CRT kombinert med 
ICD innleggelse (CRT-D: biventrikulær ICD. 
CRT-P: biventrikulær pacemaker).

Tachykardibrytende pacing
Paroksysmale supraventrikulære tachykar-
dier behandles primært medikamentelt eller 
med ablasjon. Se kapittel om elektrofysio-
logi. Tachykardibrytende behandling ved 
ventrikulære arytmier omtales i kapittelet 
om ICD behandling. Hos en del pasienter 
med paroksysmal atrieflimmer kan en del 
anfall kuperes eller forebygges ved overdrive 
pacing eller med spesielle pacealgoritmer i 
atriet.

Automatiserte 
pacemakerfunksjoner
Med innføringen av datateknologi i pace-
makerne, er mulighetene kommet for 
automatiske reguleringsfunksjoner, som 
kan forlenge pacemakerens levetid, bedre 
funksjonaliteten og øke pasientsikkerheten 
(tabell 1). Ulempen er den økende komplek-
siteten for pacemakeranalyse og feilsøking.

Programmering
Pacemaker modus - 
internasjonal kode
Pacemakeres funksjon oppgis vanligvis i 
en internasjonal 5-posisjons kode (The 
NASPE/BPEG Generic Pacemaker code, 
PACE 1987;10:794-799) (tabell 2). 
Eksempler:
AAI:  Atriepacing som hemmes av 

spontan atrieaktivitet. 
VVI:  Ventrikkelpacing som hemmes 

av spontan ventrikkelaktivitet.
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Tabell 1. Oversikt over automatiske pacemakerfunksjoner

Autocapture Automatisk deteksjon om paceimpulsen stimulerer. Paceterskelen testes 
med visse mellomrom. Alle leverandører har varianter av dette.  
«Beat to beat» autocapture: hver paceimpuls sjekkes for capture, hvilket 
tillater svært lave impulser. 

Mode switch Automatisk omprogrammering fra tokammer modus (DDD(R)) til enkam-
mer (VDI(R)) modus ved atrieflimmer.

Frekvensvariabel, «dyna-
misk» AV tid

AV tiden forkortes ved økende frekvens, tilnærmet den forkortelsen man 
ser ved normal AV knute funksjon

Frekvensvariabel pacing Bruk av spesielle sensorer for å gi frekvensrespons til pasienter som man-
gler dette (kronotrop insuffisiens). Se foran.

Frekvens optimalisering Fortløpende regulering av frekvensrespons i samsvar med pasientens 
aktivitetsnivå.

Sensitivitets justering Automatisk senseterskel måling med justering av senseverdier.
PMT regulering Pacemaker Medierte Tachykardier: Forskjellige algoritmer for å oppdage 

og forhindre disse
AV tid hysterese Regelmessig søk efter overledete impulser for å redusere ventrikkelpacing
Rate drop respons Reagerer med moderat rask pacing på plutselig fall i hjertefrekvensen 

(vasovagale synkoper)
Sinus preference Søker efter egenrytme for å redusere atriepacing
Atrial pace preference 
(APP)

Pacemakeren stimulerer atriet hele tiden litt raskere enn egenrytmen, 
men kontrollerer hele tiden egenrytmen (reduserer frekvensen til 
gjennombrudd).

Atrial Rate smoothing 
(ARS)

«Frekvensjevning», egentlig omvendt hysterese. Ved atrieekstrasystoler 
vil første escape intervall forkortes og frekvensen «tas ned» for å hindre 
kort-lang sekvenser som kan utløse atrieflimmer. I ventrikkel «jevnes» 
intervallene ved atrieflimmer eller VES’er på samme måte.

Hvile / sovefrekvenser Lavere frekvens hvis pasienten hviler eller sover. Reguleres med klokke 
(problemer med sommertid) eller aktivitetssensor

Tabell 2. Pacemakermodus – internasjonal kode.

Posisjon: I II III IV V
Kategori Kammer pacet Kammer senset Respons til 

sensing
Frekvensrespons Antitachykardi-

funksjoner
0 = ingen
A = atriet
V = ventrikkel
D = dobbel 
(A+V)

0 = ingen
A = atriet
V = ventrikkel
D = dobbel 
(A+V)

0 = ingen 
T = trigget
I = inhibert
D = dobbel

0 = ingen
R = Rate respons

0 = ingen
P = pace
C = sjokk
D = begge

Produsent 
kode

S = single (A 
eller V)

S = single A 
eller V)

Første posisjon angir hvilket hjertekammer den stimulerer, andre posisjon hvilket kammer  som senses. 
Tredje posisjon viser om dette signalet hemmer eller utløser pace impulser, (I = inhiberer/hemmer, T = 
trigger, D = både og), fjerde posisjon angir rate respons (posisjonen gjaldt originalt også programmer-
barhet, men alle pacemakere i dag er multiprogrammerbare).
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VVIR: Ventrikkelpacing med 
frekvensrespons.

V00:  Ventrikkelpacing uten sense 
inhibisjon, «fixed rate».

VDD:  Ventrikkelpacing, senser både i 
atrie og ventrikkel (styres av P, hemmes 
av spontan R).

SSIR: Enkammer frekvensrespons 
pacemaker før den er tatt i bruk. «Hyl-
levare» pacemakere merkes SR eller DR 
for å angi enkammer eller tokammer med 
frekvensrespons.

DDDR:  Pacer både i atrier og ventrikler. 
Senser i begge. Frekvensrespons

DVI: Pacer i begge kamre, men senser 
bare i ventrikkelen og pacer «fixed rate» 
i atriet. Brukes mest i eksterne pacema-
kere postoperativt, hvor pålitelig atrie-
sensing kan være et problem.

VVDRD: (ICD) Pacer og senser i ventrik-
kel, både trigger (tachykardibehandling) 
og inhiberer, har rate respons og både 
pacer (antitachykardipacing) og kan gi 
sjokk.

DDDRD: (ICD) Pacer og senser i begge 
kammer, både trigger (tachykardibe-
handling) og inhiberer, har rate respons 
og både pacer (antitachykardipacing) og 
kan gi sjokk.

Programmering av pacemaker
Permanente pacemakere kan program-
meres etter at de er implantert. Utstyr for 
programmering leveres av de respektive 
pacemakerfabrikanter, og gjelder bare for 
eget fabrikat. Standardisering mangler. 
Programmererne er ombygde datamaskiner 
med en telemetrienhet, dvs. et programme-
ringshode, som holdes over pacemakeren 
og kommuniserer med denne. Det innehol-
der en metalldetektor og ofte også en mag-
net som kan sette pacemaker i testfrekvens 
(magnetfrekvens). De kan motta rapporter 
(telemetri) fra pacemakeren i forbindelse 
med pacemakerkontroller, og har utstyr for 
registrering av overflate EKG og elektro-
grammer fra pacemakerelektrodene.

Til programmering må alltid brukes 
utstyr designet for det aktuelle pacemaker-
fabrikat. Det finnes et titalls større pacema-
kerfabrikanter, hvorav fem for tiden er inne 
på det norske markedet. 

Programmererens virkemåte
Elektromagnetiske impulser sendes på en 
bestemt frekvens fra programmerer til den 
implanterte pacemaker i en kode som ikke 
ligner på noe annet naturlig eller kunstig 
forekommende signal. Styrken av impulsene 
avtar med kvadratet av avstanden. Alle pro-
grammerere har derfor en sterkt begrenset 
rekkevidde, vanligvis 3 - 4 cm. På mange 
pacemakere må en magnetbryter (en liten 
jerntråd i et rør) lukkes før programmerin-
gen. Programmeringshodet for disse model-
ler inneholder en kraftig magnet. På nyere 
pacemakere /programmerere bruker man 
nå telemetri, med rekkevidde på flere meter.

Tidscykluser
Pacemakerens oppførsel er bygget opp 
rundt en rekke tidscykluser som definerer 
hvordan pacemakeren reagerer på det som 
skjer. Tidscykluser er kanskje det mest 
kompliserte ved pacemakerbehandlingen. 
Så lenge standard innstillingene fungerer 
greit, ser det enkelt ut, men hvis man vil til-
passe pacemakeren, eller pacemakeren ikke 
oppfører seg som forventet, så må tidsinter-
vallene man studeres nøye. De forskjellige 
tidsintervallene er ført opp i tabellen under. 
De forskjellige produsentene bruker litt 
forskjellige definisjoner og algoritmer, slik at 
noen beskrivelser blir typespesifikke, men 
illustrerer prinsippene.

Refraktærtid, blanking og AV intervall
Alle implanterbare pacemakere har en 
justerbar refraktærperiode (ARP eller VRP) 
etter en paceimpuls, som regel ca. 250 - 
350 ms. 

Som i hjertemuskulaturen er refrak-
tærperioden delt i to deler, først en kortvarig 
absolutt refraktærperiode, kalt blanking 
periode, hvor ingen signaler registreres. 
Hensikten er at de ikke skal hemmes av 
paceartefakter (polarisering) eller av pace-
utløste QRS. Først når blankingperioden er 
over, blir senseforsterkeren mottagelig for 
nye signaler. Den siste delen av refraktær 
perioden er relativ, det registreres signaler, 
men de hemmer ikke pacemakeren. Raske, 
ufysiologiske signaler i refraktærperioden 
vil kunne få pacemakeren til å gå med fast 
frekvens, «noise rate». 
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Tabell 3. Oversikt over forkortelser og tidsintervaller.

Forkortelser Definisjon Kommentar
P/ AP egen atrieimpuls
A/ AS stimulert atrieimpuls
R/ VS egen ventrikkelimpuls
V/ VP stimulert ventrikkelimpuls
I Intervall
AEI eller VA Atrial escape interval eller 

ventriculoatrial interval
Intervallet fra ventrikkelsignal til neste atriesti-
mulus i tokammer PM

LRL lower rate limit Laveste spontan/pacet frekvens (AA eller VV 
intervall). 

Hysterese (Rate hysterese) forlengelse 
av første escape intervall

Tillater et litt lenger intervall før pacing i LRL, 
eller i RDR modus

Search 
hysterese

Søk efter egenrytme Efter et bestemt antall sekvenser økes escape 
intervallet for å tillate egenrytme

RDR Rate drop response Ved signifikant fall i hjertefrekvens aktiveres 
pacing i en høyere frekvens for et programmert 
tidsrom

URL /USR upper rate limit /upper sensor 
rate

Høyeste sensor frekvens eller høyeste track-
rate (følgefrekvens) hvor URL og UTR ikke er 
uavhengig programmerbare

ADL Activity daily rate Hjertefrekvens ved vanlig daglig aktivitet (van-
lig gange).

UTR upper tracking rate høyeste atriefrekvens med AV sekvenspacing
AV  AV sekvens pacing Sekvensiell pacing i atrie og ventrikkel, en 

senset eller pacet impuls i atriet utløser 
ventrikkelpacing

AVI AV intervall Programmert AV pace intervall («delay»)
AV hysterese AV search hysterese Efter et bestemt antall sekvenser økes AV inter-

vallet for å søke efter spontan overledning
Blanking Ikke programmerbar Kort periode efter senset eller pacet signal hvor 

sensing er inaktivert
PVAB Post-ventricular atrial blanking Kort periode efter ventrikkelstimulus hvor atrie 

sensing er inaktivert for å hindre sensing av 
ventrikkelstimulus («farfield»).

Safety period Sikkerhetsintervall efter atrie 
blanking

Hvis et ventrikkelsignal registreres umiddelbart 
efter blanking vil det vil komme et ventrikkel 
pacesignal ved enden av safety perioden (også 
pga crosstalk)

Refraktærtid Senset signal starter ikke en 
timing cyklus

Refraktærtiden starter med blanking. Sensede 
signaler utenfor blanking brukes for bl.a. Mode 
switch og kommer i marker channel.

PVARP Post ventrikulær atrie 
refraktærtid

Refraktærtid for atriet efter senset/pacet 
ventrikkelsignal

PVARP-E PVARP extension Forlengelse av PVARP som følge av en ventrik-
kel ekstrasystole.

VRP / ARP ventrikkel / atrie refraktærtid Følger pacede, sensede eller refraktært sensede 
hendelser. Skal hindre T bølge sensing (VRP) / 
far-field R sensing (ARP)

TARP Total atrial refractory period Summen av AV intervall og PVARP
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I en tokammer PM vil raske signaler 
i refraktærperioden på atrienivå brukes til å 
oppdage patologiske atrierytmer og initiere 
«mode switch», hvor pacemakeren efter en 
bestemt algoritme automatisk går over i en 
ventrikkeltimet modus (VDI eller VDIR). 

I en tokammer PM starter et senset 
eller pacet atriesignal en atrie refraktær-
periode (ARP) og et AV intervall (AVI). Et 
senset eller pacet ventrikkelsignal efter 
ARP starter en VRP i ventrikkelkanalen og 
en refraktærperiode i atriekanalen, PVARP 
(«post ventricular ARP»). PVARP skal 
beskytte mot sensing av retrograde P takker 

som kan starte en PMT. Noen pacemakere 
har mulighet for en PVARP «extension», en 
forlengelse av PVARP efter en ventrikulær 
ekstrasystole. Summen av PVARP og AVI 
danner den totale atrie refraktærtid, TARP, 
som begrenser upper tracking rate, UTR 
(figur 11).

Et atriesignal starter et AVI og en 
blanking periode i tokammer pacemakerens 
ventrikkelkanal. Hensikten er at ventrikkel-
stimuleringen ikke skal hemmes av atriet 
(«cross-talk»). Efter blanking perioden 
starter en kort «crosstalk sensing window», 
hvor et senset ventrikkelsignal utløser et 

tidlig pacesignal i 
ventrikkelen (med 
et AVI på 100 til 120 
ms – safety period) 
for å hindre en 
utilsiktet ventrikkel 
asystole på grunn av 
cross-talk.

Et AVI 
starter først når 
atriedepolariserin-
gen senses av PM, 
vanligvis 20 – 60 
ms efter start av P 
takken. Likeledes 
starter AVI med 
pacestimulus og 
altså før atriedepo-

Noise 
reversion

Kontinuerlig sensing i 
refraktærperioden

Stadig restart av VRP eller ARP vil ikke hemme 
programmert pacing og gir fixed rate pacing 
(Noise rate)

SAV Senset AV tid Tid fra P til V (ved separat programmering av 
AVI for senset P)

PAV Pacet AV tid Tid fra A til V (ved separat programmering av 
AVI for pacet A) (SAV + sense comp.)

Sense Comp. Sense compensation Negativt tall (30 – 50 ms). Fratrekk i AVI efter 
et senset atriesignal for å kompensere latenstid 
fra atrie(aurikkel)stimulus til atriekontraksjon. 

RAAV Rate adaptive atrioventricular 
interval

Forkorter AV intervallet ved økende frekvens for 
å efterligne fysiologisk respons

Search AV Adaptiv hysterese Tilpasser eller forlenger AV tiden for å tillate 
egen overledning

2:1 block rate Ved frekvensen hvor AA intervallet blir mindre 
enn TARP vil noen atriesignal falle i PVARP og 
man får 2:1 blokk

PM 
Wenckebach

Hvis 2:1 block rate og egenfrekvens er høyere 
enn UTR vil Wenckebach blokkering oppstå.

Figur 11. Tidsintervaller ved tokammerpacing. Merk hvordan intervallene blir 
startet igjen ved en ekstrasystole.
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lariseringen. AVI efter et senset atriesignal 
må derfor være kortere enn AVI efter et 
pacet atriestimulus for å gi samme funksjo-
nelle AVI (figur 12). Noen PM har separat 
programmering (PAV og SAV for pacet eller 
senset AVI) eller «sense compensation».

Frekvensvariabel refraktærperiode 
brukes i en del rate respons PM for å hindre 
at en lang, fiksert ARP/VRP resulterer i en 
tilnærmet A00/V00 modus ved økende 
frekvens (cyclus blir lik refraktærtid).

Frekvensvariabel AVI er vanlig for 
å etterligne normal PQ forkortning, slik 
at diastolen ikke blir for kort ved økende 
frekvens. Den reguleres enten lineært eller 
trinnvis.

AV hysterese er en funksjon som er 
kommet for å bevare egen overledning. Med 
definerte intervaller forlenges AVI et gitt 
antall ms eller prosent for å se efter spontan 
overledning og resetter AVI hvis dette skjer 
(figur 13). Hvis AV overledningen så svikter 
igjen, går AVI tilbake til programmert verdi.

Frekvens og hysterese
Frekvens, pulser per minutt = ppm; rate, 
beats per minute = bpm. 

Prinsipielt fungerer hjertet best 
ved egenrytme og normal overledning, og 
pacemakeren bør programmeres slik at 
man i størst mulig grad kan ta hensyn til 
det. Frekvensen programmeres ned hvis det 
er rikelig egenrytme, og opp ved spesi-
elle behov som hjertesvikt, suppresjon av 
ventrikkeltachykardi, og på småbarn. Ved 
permanent atrieflimmer med varierende 
overledning vil ventrikkelpacing «jevne ut» 
hjertefrekvensen og bør derfor ikke settes 
for lavt. 

Hysterese: (rate hysteresis) - vil 
si forlengelse av escape interval før første 
pacemakerimpuls overtar etter at pasienten 
har vært i spontanrytme. Dvs. pacing 
startes først ved en lav, spontan hjertefre-
kvens (hysteresis rate) men går da umiddel-
bart opp på programmert frekvens. Aktuell 
for pasienter med sinusrytme med frekvens 

nær LRL. PM sjekker med mellom-
rom (for eksempel hvert 3. min) 
om spontanrytmen er raskere enn 
«hysteresis rate», og stopper i så 
fall pacingen. En mer sofistikert og 
myk variant er «search hysterese» 
eller «sinus preference».

Atrial overdrive eller 
«atrial pacing preference» er en 
algoritme for å sikre kontinuer-
lig atriepacing (for å forebygge 
atrieflimmer) med lavest mulig 
frekvens (figur 14). Hver gang 
PM senser et spontant atriesignal 
økes frekvensen for eksempel med 
5 ppm. Efter et gitt antall cycler 
reduseres frekvensen et hakk 
inntil en spontan atrieimpuls igjen 
senses.

Noninvasiv programmert 
stimulering - NIPS
Dette er en nyttig funksjon som finnes i 
de aller fleste pacemakere i dag og styres 
gjennom programmereren. Programmet 
brukes til tachykardibryting, med en eller 
to ekstrasystoler etter programmerbart 
koblingsintervall, evt. burstpacing med 
programmerbar frekvens og varighet. 

Figur 12. Tidsintervallene ved tokammerpacing. Merk hvordan 
intervallene blir kortet inn ved økende pacefrekvens.

Figur 13. AV search hysterese. Efter ett antall cycler 
forlenges AV tiden for en del sekvenser for å se om det er 
egenoverledning.
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Aktivering av NIPS betinger at man assis-
tanse fra annet personell, klargjort defibril-
lator, 12 kanal EKG og at man vet hva man 
gjør. Funksjonen er spesielt nyttig ved kon-
vertering av atrieflutter og SVT (figur 15).

Oppfølging av permanent 
pacemaker

Hensikten med en pacemakerkontroll er å 
se at pacemakeren fungerer adekvat, både 
stimulerer og senser, og se etter tegn til at 

batteriet begynner å bli utladet, 
slik at pacemakeren må byttes. 
Man skal oppdage eventuelle 
komplikasjoner og sikre seg at 
pacemaker er programmert sva-
rende til pasientens kliniske behov 
og med lavest mulig strømforbruk. 
Og ikke minst snakke med pasi-
enten, orientere om funnene og 
oppklare eventuelle misforståelser.

Ved avslutningen av en 
kontroll skal aktuell programme-
ring dokumenteres og endringer 
føres inn i databasen/ journal. 
Viktige endringer må kontrolleres 
efter en til tre måneder og pasien-
ten må informeres om endringene 
og «klagerett/plikt». Ved proble-
mer må pasienten ha åpen tilgang 
til pacemakerpoliklinikken.

Utstyr og organisering
Pacemakerkontrollene bør foregå 
i et eget rom av trenet personale. 
De viktigste data og funn skal 
fortløpende registreres i journalen 
og i Pacemakerregisteret (Norsk 
Pacemaker  og ICD-register). Ny 

kontrolltime skal avtales og 
pasienten må utstyres med 
oppdatert pacemakerkort.

Programmeringsen-
heter for de aktuelle pace-
makermodeller må være 
tilgjengelig med mulighet 
for registrering av EKG og 
elektrogram. Ekstra EKG-
apparat må være tilgjenge-
lig, likeledes defibrillator og 
en kraftig magnet. 

En oppdatert pace-
makerkatalog må være 

tilgjengelig (leveres av alle leverandørene og 
inneholder nøkkeldata om alle pacemakere 
og elektroder for alle fabrikater). 

Vurdering av pacefunksjonen
Ta et EKG, lang remse eller observer rytmen 
på skop. Tidligere var det vanlig å teste 
funksjonen med magnet over PM (enkelte 
fabrikanter har magnet i programmerings-
hodet, andre ikke). Magnetbryteren koblet 
da ut PM sensefunksjon (magnet test), og 

Figur 14. Atrie overdrive, «atrial pace preference». Når egenslag 
senses, øker overdrivefrekvensen for å gi kontinuerlig atriepa-
cing. Efter et gitt antall cycler reduseres overdrivefrekvensen til 
egenfrekvens senses igjen.

Figur 15. NIPS, noninvasiv programmert stimulering, finnes i de fleste 
pacemakere og kan brukes til for eksempel burstpacing av SVT, som vist 
på figuren.
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Pacemakeren ville da gå med magnetfre-
kvens, «testfrekvens». Dagens pacemakere 
har ofte en programmerbar respons på 
magnet, blant annet til pasient styrt EMG-
registrering (anfallsregistrering). 
Alle paceimpulser som faller utenom 
hjertets refraktærperiode skal stimulere. 
(Hjertets refraktær periode går til ca. midt 
på T takken eller tilsvarende efter P takken). 
En paceimpuls kan falle sammen med et 
spontant slag og stimulere større eller min-
dre deler av myokard (fusjonslag). QRS kan 
da ligne så vel pacede som spontane QRS. 
Fusjonslagene kan enkelte ganger mistolkes 
som pacesvikt, fordi et lite smalt QRS kan 
drukne fullstendig i pace artefaktet. Feilen 
oppdages som regel hvis man bruker flere 
EKG avledninger samtidig.

Ved atriepacing (AAI eller DDD) kan 
det være vanskelige å se paceimpulsen eller 
om den etterfølges av en P-bølge på EKG. 
Prøv da flere EKG avledninger og finn en 
avledning der P-bølger, så vel pacede som 
upacede, sees tydelig. 

Har man ut fra pasientens angivelser 
(svimmelhet, synkoper, m.m.) mistanke om 
intermitterende pacesvikt registreres EKG: 

 y Under dyp inspirasjon, eventuelt også i 
stående stilling, dette for å se om drag på 
stram ledning da fører til svikt.

 y Under samtidig palpasjon og manipu-
lasjon av pulsgenerator og ledning for 
å synliggjøre et eventuelt kontakt/
ledningsbrudd.

 y Samtidig som pasienten kontraherer den 
muskel som ligger bak pacemakeren, 
for å påvise eventuell muskelhemning. 
Ligger pacemaker på brystet, kan man få 
kontrahert pectoralis ved å be pasienten 
holde armen fast inntil kroppen, under-
søkeren trekker så hardt utover (abdu-
serer). Pasienten kan også føre armen 
lengst mulig opp over motsatt skulder.

 y Eventuelt 24 timers EKG. Nyere pace-
makere har dessuten innebygget «event 
recorder», hvor det ved applikasjon av en 
liten magnet ved symptomer lagres EKG 
fra hendelsen. Nesten alle nyere pace-
makere kan registrere tachykardiepisoder 
(figur 16).

Magnet test og vurdering av 
batteriets tilstand
Magnetbryter finnes i alle pacemakere. 
Ved applikasjon av magnet vil pacemake-
ren gjerne gå i en fast frekvens over noen 
slag, og man kan måle frekvensen og lese 
av batteriets status i pacemaker katalogen. 
Magnettesten kan derfor gi en grovvur-
dering av pacemakerens batterifunksjon, 

selv om man ikke har den 
aktuelle programmerer 
tilgjengelig. Pacemakerne 
har en fast frekvens når de 
er nye (BOL = «beginning 
of life»), som faller til en 
langsommere frekvens ved 
når de nærmer seg utskif-
tingstid, hvor pasientene 
bør følges hver 2-3 måne-
der. ERI/T (= «elective 
replacement indicator/
time») er «elektiv» utskift-
ningstid, hvor pacemaker 
må byttes snarest. Ved ERI 
vil pacemakerne skifte over 
i en «sparemodus» for å 
redusere strømforbruket. 
Tidligere slo tokammer-
pacemakere over i VVI 
modus, men kunne i noen 
tilfeller forbigående pro-

Figur 16. I mange pacemakere kan arytmiepisoder/symptomer registre-
res ved å legge en magnet over pacemakeren.
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grammeres tilbake til DDD modus. I nyere 
pacemakere er det en variabel respons, hvor 
noen funksjoner kobles ut, bl. a. frekvensre-
spons. Pacemakeren bør skiftes ut før den 
går i ERI, VVI-modus er svært ubehagelig 
for mange pasienter. Siste stadium er EOL 
= «End of life», hvor de fleste funksjoner 
efterhvert svikter. Verd å merke seg er at 
for pacemakere som er programmert til lav 
output har kortere frist til EOL ved slutten 
av batteriets levetid (figur 17).

I praksis blir batteristatus i dag 
sjekkes med programmereren, idet den 
ved oppstart straks «flagger» om PM har 
nådd ERI. De fleste modeller gir også nå 
informasjon om estimert gjenværende 
levetid i mnd/år, basert på gjeldende 
pacemakerinnstillinger.

Kontrollrutine - basiskontroll
Alle pacemakere kan og skal kontrolleres 
ved hjelp av en programmerer. Kontrollen 
starter med å hente ut og skrive ut opp-
lysninger om aktuell programmering og 
batteri/elektrodestatus. Deretter hentes ut 
all tilgjengelig statistikk. Mange pacemakere 
sletter statistikken når man starter teste-
funksjonene. Statistikken gir informasjon 
om frekvensvariasjon, forekomst av aryt-
mier, prosentvis pacing samt evt variasjoner 
i elektrodemotstand og målt amplitude. 

Man spør om velbefinnende, 
dyspnoe, angina, palpitasjoner, atrieflimmer 
(nyoppstått eller paroksystisk). Hjerte-
frekvensen, pacet eller spontan, tatt ut 
fra pacers trend, må i rimelig grad tilsvare 
pasientens aktivitet. Spesielt må tokammer- 
og aktivitetsstyrte pacemakere funksjonelt 
tilpasses pasienten. 

De fleste programmerere har en 
«quick test», som skriver ut status og statis-
tikk, kjører gjennom standardtestene om 
måling av elektrodeimpedans og amplitude, 
samt terskelverdier for stimulasjon. 

Måling av terskelverdi i atriet kan 
være vanskelig eftersom det ofte er vanske-
lig å se P bølgen på elektrogrammene. Man 
bør prøve med forskjellige avledninger og 
forsterkninger. Hvis pasienten har rimelig 
AV overledning og man kan pace AAI, er 
det enklere å se. Av og til er det lettere å se 
terskelverdien hvis man samtidig kjører en 

EKG utskrift i 12 mm/s. Bruk av «temporær 
test» kan av og til avklare problemer.

Måling av terskelverdi i ventrikkelen 
hos pasienter med rimelig overledning og 
sinusrytme måles best i DDD modus med 
ekstra kort AV intervall.

Er pasienten pacemakeravhengig (og 
man fortsatt vil være venner med pasien-
ten), må man være svært kjapp til å stoppe 
testen når det blir asystoli.

Justering av senseterskel
I ventrikkelen og i enkammer atriesystemer 
settes normalt senseterskelen til halve 
amplituden eller målt senseterskel. Ved 
bipolar pacing settes senseterskelen i atriet 
i tokammersystemer lavt, 0,3 - 0,4 mV, for 
å kunne detektere atrieflimmer og initiere 
mode switch. Amplituden er ved atrieflim-
mer ofte under én mV. Bipolar sensing i 
ventrikkelen kan være 2 - 2,5 mV.

Output
Output bør efter innleggelsen være høy den 
første tiden, som sikkerhet mot eventuell 
stigning i pace terskelen. «Fabrikkverdi» er 
oftest 3,5 V, men med moderne steroide-
lektroder og god terskel ved utskrivning, 
kan godt output settes til 2,5 V for å unngå 
spenningsdobling.

Efter en til to måneder justeres out-
put til laveste sikre nivå, ca. 2 x terskel for 
spenning, eller 3x terskel for impulsvarighet 
(se over om batterilevetid etc.). 

Frekvensrespons
Pasientens frekvensmønster, som man får 
av statistikkrapporten, brukes til å vurdere 

Figur 17. Skjematisk vist utladningstiden for 
pacemakerbatteriet for pacemakere med høy vs. lav 
output.
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pasientens frekvensrespons i forhold til 
oppgitt aktivitet. De fleste pacemakerne 
inneholder et testprogram for aktivitet 
som man starter før pasienten sendes på 
tur i korridoren og i en trapp, for deretter 
å justere frekvensresponsen i forhold til 
observert aktivitet.

AV intervallet
AV intervallet (AVI) må justeres korrekt. 
120 – 200 ms er som regel optimalt hvis 
både atrier og ventrikler er pacet. En del 
pasienter har forsinket ledning mellom 
høyre og venstre atrie (se efter bredde-
forøket P) slik at en for kort AVI vil kunne 
«amputere» deler av venstre atriesystole. 
For lange AV intervaller vil gi svært lang 
TARP (total ARP – se tidligere) og mindre 
mulighet for å detektere egenrytme.

Interferens - påvirkning fra 
ekstern apparatur

Pacemakerne og ICD’er er «sårbare» for 
forstyrrelser fra flere måter: 

Magnetpåvirkning og MR 
MR påvirker pacemaker via tre mekanismer: 
Statisk magnetfelt, magnetisk gradient felt 
og radiofrekvens energi. 

Det statiske magnetfeltet i MR 
maskiner vil påvirke magnetlåsen kraftig, 
men helt uforutsigbart og med rask veks-
ling. Magnetfeltene kan gi en relativt sterk 
vridningskraft på pacemakerkannen og kan 
skade pacemakerlommen. Dette gjelder ikke 
pacemakere implantert efter 1990 og ICD’er 
implantert efter ca. 2001. Elektrodetuppen  
på svært gamle elektroder kan settes i 
vibrasjon og dislokere.

Magnetisk gradient, og vekslende 
magnetfelt kan produsere induksjonsspen-
ninger i elektrodene, som særlig på uni-
polare systemer kan indusere stimulasjon. 
Selv bipolare systemer kan påvirkes nok til å 
forstyrre til sensingen og kan indusere rask 
pacing, eller illudere VT eller VF i en ICD 
og indusere sjokk evt. indusere en mengde 
unødvendige ladninger som raskt tømmer 
batteriene.

Radiobølgene blir absorbert av elek-
trodene omdannes til varme i overgangen 
elektrode og vev, tilsvarende radiofrekvens-
applikasjon ved ablasjoner. Det kan lage 

brannsår i elektrodetuppen og resultere i 
permanent pacesvikt og sensesvikt.

Kraftige magnetfelt (industrisveising 
etc.) påvirker magnetlåsen på en uforutsig-
bar måte og kan indusere forstyrrelser, men 
i mindre grad en MR.

MR-compatible pacemakere er nå 
på markedet. Disse forutsetter implanta-
sjon av egne «MR-elektroder». Pasienten 
må kontrolleres før og etter undersøkelsen, 
såkalt MR-modus må programmeres på/av 
og det kan være begrensninger som at man 
ikke anbefaler MR av thorax (sjekk med det 
aktuelle pacemakerfirma).

Mobiltelefoner 
GSM mobiltelefoner kan påvirke/hemme 
pacemakere og ICD’er dersom telefonens 
antenne holdes nærmere enn 10 cm fra 
pacemakerkannen. Virkningen opphører 
øyeblikkelig når telefonen fjernes. Perma-
nent skade eller omprogrammering er ikke 
rapportert. Pacemakerne kan trigges eller 
inhiberes evt. gi asynkron pacing.

«Ekte» interferens med ICD’er er 
ikke vist. Derimot er programmeringsho-
dene følsomme for mobiltelefoner og kan gi 
«falske» interferenssignaler. 

Pacemakerpasienter bør unngå å ha 
en mobiltelefon liggende i brystlommen på 
samme side som pacemakeren er implan-
tert. Nyere pacemakere og ICD’er har bedre 
filtre mot slik støy og påvirkes lite. 

Våpendetektorer og 
tyverialarmer
Hvorvidt våpendetektorer og tyverialarmer 
kan gi problemer er avhengig av pacema-
kersystemets konfigurasjon. En unipolar 
elektrode vil fungere som en stor halvsir-
kelformet antenne med hele elektroden og 
kannen, og kan lettere forstyrres av elektro-
magnetisk støy. En bipolar elektrode bare 
vil ha en antenne mellom elektrodetuppen 
og proksimale ring (dvs. bare få mm2) og 
påvirkes lite (figur 18).

Våpendetektorer på flyplasser påvir-
ker ikke pacemakere eller ICD’er, men kan gi 
alarm pga. metallet. Derfor er bør man vise 
frem pacemakerkort og gå utenom porten. 
De håndholdte detektorene kan derimot 
lage forstyrrelse og være farlige hvis de 
holdes lenge over generatoren. 
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Tyverialarmer i butikker er et større 
problem, og kan hemme spesielt eldre pace-
makere og pacemakere med unipolare elek-
troder. Går pasienten rett gjennom porten 
er det ikke noe problem, men blir pasienten 
stående i porten, og spesielt med ryggen 
mot en av «portstolpene», kan man få hem-
ming av pacemakeren. Velregulerte alarmer 
er lite problem, men enkelte systemer kan gi 
kraftig induksjonsspenninger. Men også her 
er nyere pacemakere bedre beskyttet.

Medisinsk utstyr og elektronisk 
støy
Pacemaker kan hemmes av diatermi, men 
kommer i gang igjen straks diatermien 
stoppes. Hvis diatermi anvendes nær hjertet 
kan den også gi koagulasjonsskader ved 
elektrodespissen, som kan føre til pacesvikt. 
Om mulig bør det brukes bipolar diatermi. 
Ved unipolar diatermi bør den indifferente 
diatermiplaten festes lengst mulig bort fra 
hjertet. Diatermi må appliseres i korte støt 
med kontinuerlig EKG overvåkning. Ved 
meget kraftig ekstern påvirkning kan enkelte 
ganger mikroelektronikken koble seg helt 
ut. Pacemakeren fortsetter da i «back up 
mode», dvs. en fast frekvens, styrt av en 
enkel reserveelektronikk. Ordinær funksjon 
må da etableres ved reprogrammering. 

Medisinsk terapi og 
elektrokonvertering
Ioniserende stråling ved 
røntgen/radiumbehandling kan 
ødelegge mikroelektronikken 
hvis den passerer gjennom 
selve pacemaker. I tillegg vil 
strålebehandlingen indusere 
forstyrrelser på linje med MRI. 
Skjerming har lite effekt. Er 
pacemaker/ICD i strålefeltet 
må pacemaker/ICD ekstrahe-
res midlertidig, evt flyttes over 
til den andre siden ved for eks. 
mammacancer.

Nyrestensknuser 
(lithotripsi) må ikke appliseres 
direkte gjennom pulsgenerator. 
Pacemaker skal skjermes med 
en god sikkerhetsmargin (10 
cm).

Defibrillering tåles av 
pacemakeren, med mindre defibrillatorpla-
ten legges direkte over denne. Defibrille-
ringsfeltet bør ikke gå i elektrodenes lengde-
retning, men fortrinnsvis antero-posteriørt. 
Men uansett må man være forberedt på at 
paceterskelen forbigående kan øke betyde-
lig på grunn av polarisering og forårsake 
temporær pace- og sensesvikt.

Ultralydterapi må ikke gis direkte 
over/nær pacemakeren, fordi behandlingen 
gir lokal oppvarming som kan ødelegge 
pacemakeren. 

Dagliglivets påvirkninger
Tenningsgnist fra bensinmotorer kan, teore-
tisk sett, hemme pacemakeren. Men da må 
man stå meget nær og med motordekslet 
åpent. Dagliglivets apparatur og støykilder 
forøvrig påvirker ikke pacemaker. Det gjel-
der også mikrobølgeovner, høreapparater 
etc. Induksjonsovner gir varme gjennom 
et elektromagnetisk felt, og kan i teorien 
forstyrre pacemakerfunksjonen (gjelder 
mest gamle unipolare elektroder og eldre 
pacemakere), firmaene anbefaler fra 30 til 
60 cm avstand, for moderne pacemakersys-
temer systemer er det lite restriksjon.

Elektroniske muskeltreningsappa-
rater er blitt populære, men de vil effektivt 

Figur 18. Sammenligning av koblingsmekanismen for unipolare ver-
sus bipolare elektroder i magnetfelt. For en gitt magnetfluxtetthet 
på B, vil den induserte spenningen i en bipolar elektrode 
bli redusert med en faktor på d/L. Forskjellen blir ca. en 
faktor på 1:17. Irnrich W, PACE 2002;25:1235-1258.
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kunne hemme pacemakerne og må ikke 
benyttes.

Pacemakeroperasjoner
Innleggelse av permanent 
pacemaker

Utstyr og organisering
Inngrepet kan finne sted i en operasjons-
stue med adekvat utstyr eller i et røntgen 
laboratorium som tilfredsstiller samme krav 
til sterilitet som i en operasjonsstue.

Rommet bør ha «angio-type» 
fastmontert gjennomlysningsutstyr, eller en 
portabel høyoppløselig («cardiac») C-bue, 
med mulighet for cineangio og videoprin-
ter. Rommet må tilfredsstille kravene til 
strålingsproteksjon. I rommet må det være 
ekstern defibrillator, 

EKG apparat med minst tre simul-
tane kanaler, PSA (pacemaker system 
analysator) og ekstern pacemaker, pace-
maker magnet og et tilstrekkelig assorti-
ment av ledninger, mandreng, adaptere, 
pacemakere og testkabler. Programmerer til 
det anvendte pacemakerfabrikat må være 
umiddelbart tilgjengelig. Ekkokardiografi 
apparat og utstyr til perikard drenasje må 
være tilgjengelig i umiddelbar nærhet av 
operasjons rommet. 

Ved reoperasjoner eller ved bruk av 
utstyr som ikke ligger i originalpakning må 
man sørge for også å ha nødvendig tilleggs-
utstyr, eventuelt i form av kits som kan fåes 
kjøpt fra pacemakerleverandørene.

Et pacemakersenter bør har minst 
femti pacemaker inngrep per år og minst 
femogtyve per implanterende kardiolog, jfr. 
norske retningslinjer.

De fleste pasienter blir fulgt opp 
av implanterende sykehus. Dersom et 
sykehus vil desentralisere kontrollvirksom-
heten og la sykehus som ikke implanterer 
utfører kontroller, må det være et krav at 
implanterende sykehus tar ansvar for at 
kontrollene blir likeverdige uavhengig av 
hvor de utføres.

Møter man tekniske problemer, må 
man konferere med et større senter med 
mer erfaring i problemløsing.

Operasjonen 
Siden inngrepet foregår i lokalanestesi 
er det spesielt viktig at pasienten er godt 
informert på forhånd. Premedikasjon med 
Paralgin Major supp og/eller Midazolam 
0,1 mg/kg im. justert efter alder og almen-
tilstand, alternativt 1 mg iv før inngrepet, er 
nyttig. Pasienten tilkobles EKG elektroder 
på armer og ben (NB fest skikkelig). Venflon 
legges i armen på samme side som ope-
rasjonsfeltet for å kunne visualisere venen 
med røntgenkontrast hvis man skal gjøre 
punksjon av vena subclavia eller axillaris. 
Venstre side benyttes normalt pga. rettere 
forløp av venene.

Hvis pasienten har en alvorlig 
overledningsforstyrrelse, slik at episoder 
med ekstrem bradykardi eller asystoli kan 
forventes, bør man vurdere å legge en 
temporær pacemakerelektrode fra vena 
femoralis, hvis man ikke har adekvat kontroll 
med isoprenalin.

Lokalanestesi, ca. 20 - 30 ml, over-
flatisk intrakutan infiltrasjon for snittet og 
dypt subkutant i området for pacemaker-
lommen. Vent noen min. på effekt.

Snitt legges litt medialt for venstre 
eller høyre skulderfure ca. 4 - 5 cm nedenfor 
clavicula. Snittlengde 4 – 5 cm for vanlig 
pacemaker (tilsvarende større for ICD).

Lomme for pacemaker/ICD dis-
sekeres medialt ned mot muskelfascien. 
Hos spesielt magre personer og hos fete 
pasienter med løst bindevev, bør pacemaker 
legges under muskelfascien. Er vevet løst 
kan kannen forankres med en (ikke resor-
berbar) sutur. Det må ikke være fettvev mel-
lom generator og muskelfascien. Lommen 
lages så dypt medialt nedad at konnektor-
hodet ikke blir liggende i snittåpningen. Hos 
kvinner bør lommen dissekeres så langt 
medialt nedad at generator kommer godt 
bak mammavev. Man må sikre seg at den 
virkelig ligger bak fascie og kjertelvevet. 
Pacemaker som ligger an mot kjertelvev, 
kan gi smerteproblemer. Oppad dissekeres i 
samme nivå kanal for elektrodene. Punksjon 
av vena axillaris gjøres via denne kanalen 
med mest mulig flatt innstikk.

Punksjon av vena axillaris /subclavia
Er man usikker på om venen er åpen, lønner 
det seg å visualisere venen med venografi 
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før man begynner. For å få bedre venefylning 
kan man senke hodeenden før man punkte-
rer. Vi anbefaler sterkt bruk av vena axillaris. 
Det gir mindre skade av elektrodene på 
lengre sikt. Ved medial subclavia punksjon 
vil man lett komme gjennom costa-clavi-
cularligamentene, hvilket gir øket risiko 
for crushing («knusing») av elektrodene 
senere og kan føre til at elektrodene gror 
fast i benet, noe som kan komplisere senere 
fjerning (ekstraksjon). Faren for «sublavian 
crush» elimineres ved bruk av vena axillaris, 
og risikoen for pneumothorax blir vesent-
lig redusert. Stikk mot første costa, bruk en 
lateral vinkel (figur 20). Vi anbefaler at man 
sikter rett under krysningspunktet mellom 
clavicula og ytterkanten av 1. costa, vinkler 
seg lateralt og så stikker pånytt litt lenger 
opp hvis man ikke treffer. Gjennomlys mens 
du stikker, nålespissen skal ikke utenfor 
costalskyggen.

Ledesonden føres inn i venen med 
den myke J-tippen først. Gjennomlys for å 
se at den går riktig vei ned i vena cava. Det 
anbefales også å ha hydrofile ledesonder 
tilgjengelig, da disse kan være lettere å 
manøvrere gjennom en tynn, trang eller 
slynget vene. Dilatator og innføringshylse 
tres over ledesonden og føres inn under 
røntgengjennomlysning. Det kan enkelte 
ganger trenges noe kraft for å forsere 

bindevev før venen nås. Man skal ikke bruke 
kraft hvis man ikke er sikker på at hylsen 
følger ledesonden og venens lengderetning. 
Når man er inne i venen, fjernes dilatator 
og ledesonden. Pacemakerelektroden føres 
inn. Eventuell blødning eller innsuging av 
luft stoppes ved å holde tommelen over 
hylsen. Innføringshylsen spaltes og fjernes 
straks elektroden er inne. Hvis det er trangt 
i venen, eller mye subkutant vev, kan det 
enkelte ganger være lurt å beholde hylsen 
til etter at elektroden er på plass, slik at en 
evt. replassering blir lettere. Skal det legges 
to ledninger bør det fortrinnsvis brukes to 
separate innstikk i venen. Man kan også 
legge to introdusere i samme innstikk, 
men man kan da få litt mer problemer med 
hemostasen og den videre innføringen av 
elektrodene pga. friksjonen mellom dem. 

Bruk av vena cephalica
Fordelen med vena cephalica er at man er 
sikker på å unngå pneumothorax og crush-
ing, problemer, som imidlertid kan løses 
med fremgangsmåten som er nevnt over. 
Ulempene er at det tar litt mer tid, venefor-
løpet er mer kronglete og det er ikke sikkert 
det er plass til mer enn én elektrode. En evt. 
fjerning av elektroden senere kan også bli 
noe mer komplisert. 

Venen går i spalte mellom muscu-
lus deltoideus og pectoralis major. Bruk 
alternativt snitt som beskrevet over. Når 
man har funnet venen føres en blottleg-
ningsnål eller en vinklet arteriepinsett rundt 
denne. Venen løftes frem og friprepareres 
i et par cm’s lengde. Venen ligeres distalt. 
En annen ligatur føres om venen proksimalt 
uten å knyttes, for å kontrollere blødning og 
luftemboli. Liten incisjon distalt i det fripre-
parerte område.

Er venen liten, må den behandles 
uhyre varsomt så den ikke klippes eller slites 
over. Når man skal legge inn elektroden, 
så strekk den ut ved et forsiktig drag i den 
distale og proksimale holdsutur. En alter-
nativ teknikk er å føre inn en rett eller lett 
krummet guidewire (ikke J formet) og gå 
efter med standard introduksjonshylse.

Figur 19. Snittføring for innleggelse av pacema-
ker. Snittet legges litt medialt for lateral skulder-
fure, og lommen dissekeres medialt nedover.
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Innføring av pacemakerelektrode til 
høyre ventrikkel
Før innføring lages en bøy på spissen (med 
mandrengen inne) slik at de nederste 4 -5 
cm får en vinkel på ca. 90 grader. Bøyen må 
ikke være skarp. Elektroden føres direkte 
inn i høyre ventrikkel. Trekk mandrengen 
ca 3 cm tilbake før elektroden føres frem 
til apex. Hvis ikke tuppen av elektroden går 
inn umiddelbart, kan man føre inn «bak-
enden» på elektrodebøyen først, trekke 
mandrengen litt tilbake samtidig som 
man fører elektroden ytterligere inn, 
slik at tuppen går opp i høyre ventrikkels 

utløpstraktus. Deretter kan man legge 
inn rett mandreng og trekke elektroden 
litt tilbake til den dette ned mot apex. 
Hvis elektroden skal plasseres i utløps-
traktus/høyt på septum, må mandreng 
preformeres på annen måte, ved at 
den får en vinkelbøy på ca 60 grader 
de nederste 4 - 5 cm i tillegg til en bøy 
bakover de siste 2 - 3 cm. På pasien-
ter med obstruktiv kardiomyopati må 
elektroden legges helt ut i apex. 

Ca. 1 % av pasientene har en 
persisterende venstresidig vena cava 
superior. Elektroden kommer da ut i 
høyre atrium i sinus coronarius ostiet. 
Bruk skru-inn elektroder. Atrieelektro-
den er som regel grei å få plass med en 
jevnt krum mandreng. Ventrikkelelek-
troden plasseres best ved å bruke en J 
formet mandreng og rotere elektroden 
inn i ventrikkelen og fore elektroden 
inn mens mandrengen holdes på plass. 
Når elektroden er godt inne i ventrik-
kelen kan man evt. gå etter med rett 
mandreng. Se figur 21.

Ledningen styres av mandren-
gen. Det er av og til nødvendig å ta 
denne ut for å forandre krumningen. 
Da må man unngå tilsøling av blod. 
Blodet er klebrig og kan gjøre at 
mandrengen setter seg fast. Man må 
heller ikke lage skarpe knekkbøyninger. 
Mandrengen kan i så fall sette seg 
fast. Innføring av mandreng må skje 
meget varsomt for ikke å skade selve 
lederen. (En eventuell skade kan først 
manifestere seg etter flere år, og da 
som et ledningsbrudd).

Andre teknikker tillater plas-
sering av tynnere elektroder uten man-

dreng, som plasseres med styrbar hylse, 
hvilket tillater mer presis plassering av 
elektroden, f.eks. i utløpstraktus. Spesielle 
styrbare mandrenger kan også benyttes til 
dette formål. Da disse elektrodene er uten 
lumen til mandreng eller låsewire, kan det 
tenkes at de vil være vanskeligere å fjerne 
senere.

Innføring av elektrode til atriet
Bruker man en skru-inn elektrode, kan 
denne føres rett ned i atriet, og forankres 
når man finner en tilfredsstillende posisjon. 
Normalt festes den i høyre aurikkel. For å få 

Figur 20. A) Axillarispunksjon (Belott 2006). Nålføring i 
relasjon til første costa. Den øverste nålen perforerer vena 
axillaris, tuppen berører første costa. Den nederste nålen, 
med liten vinkel, risikerer å komme inn i interkostalrom-
met og kan gi pneumothorax.
B) Venogram av vena axillaris/subclavia. Vena subclavia-
punksjon. Elektrodene ligger helt inntil clavicula med 
fare for elektrodebrudd og at elektroden skal vokse fast til 
benet. 
C) Nye elektroder på samme pasient. Lateralt innstikk. 
Vena axillaris-punksjon.

A

B C
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dette til må ledningen distalt ha en J-form 
slik at den kan trekkes opp i aurikkelen. 
Spesialdesignede atrieledninger med per-
manent J form brukes ikke lenger. I stedet 
bruker man ferdig J-formede mandrenger 
som følger med firmaets elektrodepakke. 
Elektroden føres først til nedre del av atriet 
med rett mandreng, mandrengen byttes ut 
med en ny, som har en 180 graders J-bøy. 
En sjelden gang har atriet en slik anatomi 
at man må lage en litt annen J-bøy på en 

i utgangspunktet rett mandreng. Husk at 
hjerteopererte pasienter oftest har fått 
fjernet aurikkelen, da fester man elektro-
den slik at J-en har en retning medialt eller 
anteromedialt.

Plasseringsteknikk for atrieelektrode: 
Man roterer fremover og mot venstre og 
trekker deretter oppover til spissen er nær 
hjerteøret. Spissen vil da bevege seg frem 
og tilbake i takt med atrierytmen. Så trekkes 
mandreng og elektrode varsomt oppover 

Figur 21 A. Typisk elektrodeforløp ved venstre vena cava. Frontbilde til venstre hvor pilen til venstre 
angir tuppen av atrieelektroden og pilen til høyre tuppen av ventrikkelektroden. På sidebildet ser man 
elektrodene kommer ned bak og ut gjennom SC.

Figur 21 B, Rtg. bilde 
av pasient med ikke-
fungerende, feilplassert 
høyre ventrikkelelek-
trode, anterioposteri-
ort (til venstre) og 30 
grader ve. skråbilde (til 
høyre). Det er lagt ny 
ventikkelelektrode høyt/
midt på septum høyre 
ventrikkel (den øverste/
craniale), mens den 
gamle, ikke-fungerende, 
ligger i sinus coronarius 
hovedløp (nederste/
caudale). Pas. har også 
en en atrieelektrode med 
fin posisjon.
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mens man vrikker frem og tilbake og spissen 
vil feste seg oppad i hjerteøret. Mandrengen 
fjernes varsomt, og man går så halvveis ned 
i elektroden med en rett mandreng og fører 
inn så mye av elektroden at elektrodeslyn-
gen når ned til bunnen av atriet, som en 
dislokasjonstest. Ledningen etterlates med 
en moderat sløyfe nedad i atriet. I sidebilde 
vil elektroden ha en slak vinkel fremover.

Registreringer
Når elektrodene er på plass måles stimule-
ringsterskelen. Minstekrav for atriet er 1,0 V 
ved 0,5 ms pulsbredde, og i ventrikkelen 0,8 
V. (NB: påse at ledningene er koblet riktig 
med negativ (sort) pol til elektrodetuppen 
og positiv (rød) pol til ringelektroden eller 
vev og med god vevskontakt). Pass på at 
mandrengene ikke er i kontakt. Terskelen vil 
ofte falle spontant etter noen minutter. Ved 
terskler i ventrikkelen på over 2 V må man 
sjekke om elektroden er i sinus coronarius 
eller har perforert. 

Ved terskelmålinger må man være 
oppmerksom på at underliggende rytme 
enkelte ganger undertrykkes når pasienten 
har vært pacet (overdrive suppresjon). 
Dette blir mer markert jo raskere og jo len-
gre pacing utføres. På pacemakeravhengige 
pasienter bør derfor terskelverdi måles med 
så langsom pacefrekvens som mulig og i 
korte sekvenser. 

Intrakardialt elektrogram registreres. 
Mistekrav i atriet er 1,5 mV og ventrikkel 
4 mV (anbefalt >3,0 og 8,0). Det må også 
være et minstemål på spenningsendring per 
tidsenhet (V/s), ofte betegnet som «slew 
rate» hvor minstekrav er ca. 0,5 V/s, men 
bør være over 2 V/s i ventrikkelen. 

Avslutning
Når adekvat elektrodeposisjon er oppnådd, 
sjekkes ledningsforløpet slik at ledningen 
ikke ligger for stramt. En ventrikkelelektrode 
bør følge laterale atrievegg. En høy septal 
plassering vil se ut som en stor J ved antero-
posterior gjennomlysning og tuppen bør 
peke bakover i venstre skråbilde. 

Elektroden fikseres med en eller to 
suturer. Bruk flettet, ikke-resorberbar tråd, 
ikke monofil  «hudsutur». De glir og løsner 
etterhvert. Suturen settes i bunnen av lom-
men og knyttes deretter rundt cuffen (figur 
22). Se til at suturen ligger i sporet hele 

veien rundt muffen. Ellers kan den løsne 
siden. Aldri samlet sutur rundt vev og cuff! 
Suturen skal være fast nok til at elektroden 
ikke glir, men uten å skade elektroden.

Pulsgeneratoren kobles deretter 
til. Kontroller at ledningsspissen er ført 
helt inn. Når skruen er trukket til (to klikk i 
momentskrujernet), trekkes det forsiktig i 
ledningen for å sikre at den sitter fast. Puls-
generatoren legges så inn i lommen. Lom-
men må ikke være for liten, slik at huden 
over blir stram. Overskytende ledningsslyn-
ger legges bakenfor generatoren.

Eventuell temporær pacemaker slås 
av og det kontrolleres at det implanterte 
system fungerer. Har pasienten bare spon-
tanrytme kan man gjøre målinger gjennom 
programmereren (pakket i sterilt klede), 
evt legge en magnet over den implanterte 
pacemaker for å få frem pacet rytme. Ved 
en helt ukomplisert prosedyre gjøres det 
vanligvis ingen ytterligere testing før pace-
makeren kontrolleres ved utskrivning. Før 
såret lukkes, gjennomlyses både elektroder 
og lomme, for å være sikker på at lednin-
gene fortsatt ligger på plass, at de ikke er 
for stramme og at de har et tilfredsstillende 
forløp uten knekk i lommen. 

Målsetting er et sår med intrakutan 
sutur uten tensjon. Det skal ikke være nød-
vendig med Steristrips eller avbrutte ikke-
resorberbare suturer. På Ullevål bruker vi 
fortløpende sutur, dette går raskt og gir god 
adaptasjon og tilheling og et minimum av 
knuter. Sår sutureres normalt i tre lag (figur 
23). Unntak er svært magre personer hvor 
det bare blir plass til to suturrekker. Første 
suturrekke (resorberbar sutur 3,0 - krum 

Figur 22. Ikke-resorberbar sutur fikseres i under-
liggende vev (ikke stramt), deretter rundt cuffen.
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nål, polyfilament) basalt, og det sutureres 
fortløpende i muskefascien eller fast binde-
vev over generator. Suturrekken låses med 
knute i enden av snittet, og man går så med 
fortløpende suturer tilbake i snittet (andre 
suturrekke). Ved korte snitt og ikke for stort 
fettlag kan man gå tilbake uten låseknute i 
enden av snittet. Annen suturrekke legges i 
subcutis 2 - 3 mm under overflaten og ned-
over. Suturrekken føres til starten av første 
suturrekke og avsluttes dypt og knytes med 
tampen fra første suturrekke, slik at knuten 
blir liggende dypt.

Såret skal efter denne suturrekken 
være lukket. Siste suturrekke er for tilpas-
sing av sårkanter og skal ikke ha strekk. Hvis 
det er nødvendig, kan såret forsterkes med 
en horisontal sirkelsutur (hvor knuten kom-
mer dypt).

Siste suturrekke legges intrakutant 
med monofilament og rett nål. Nålen føres 
inn tett mot snittkanten og parallelt med 
såret til enden av snittet. Det sys fortlø-
pende ca. 1 mm under sårkanten. Ved andre 
enden føres nålen subkutant tilbake paral-
lelt med snittet og ut. Trådene strammes 
forsiktig før de klippes ved hudoverflaten, 
slik at suturenden sklir inn under overflaten 
(figur 24). 

Risikoen for sårinfeksjon reduseres 
vesentlig ved godt håndtverk her, og arret 
blir penere. De to subkutane lagene skal 
sørge for god såradapsjon, slik at det siste, 
intrakutane laget sikrer et godt kosmetisk 
sluttresultat. Avbrutte suturer eller agraffer 
er vanligvis ikke nødvendig, de gir et kos-
metisk dårligere resultat og representerer 
fremmedlegemer som må fjernes, men kan 
være nyttig hvis man er usikker på om såret 
får ro i 14 dager (f.eks. pasient med uttalt 
demens).

Ved subclaviapunksjon hvor nålen 
har vært proksimalt for 1. costa, eller hvis 

det har vært aspirert luft under punksjonen, 
må man ta et rtg. thorax efter ca. 2 timer for 
å utelukke pneumothorax. Dette er spesielt 
viktig hos tynne, eldre pasienter med emfy-
sem. Flere av de største sentrene i Norden 
har gått bort ifra rtg. thorax som rutine etter 
pacemakerimplantasjon, men rekvirerer 
det hvis mistanke peroperativt eller ved 
suspekte symptomer i etterkant.

Antibiotikaprofylakse
Antibiotikaprofylakse bør brukes ved alle 
pacemaker/ICD innleggelser/prosedyrer. 
Infeksjonene skyldes vanligvis staph. epider-
midis eller aureus. Anbefalt antibiotika er 
cephalotin 2 g iv eller clindamycin 600 mg 
ved penicillinallergi. Infusjonen skal være 
ferdig før operasjonen starter. Det er ingen 
dokumentert nytte av mer enn én infusjon, 
men det kan være god rutine og gi en ekstra 
dose antibiotika etter 4 - 6 timer ved lang 
prosedyre (over 60 min).

Pacemakerbytter foregår i arraktig 
fibrøst vev, slik at infeksjonsfaren er større. 
Profylaktisk antibiotika anbefales derfor 
sterkt ved pacemakerbytte og reoperasjon/ 
revisjon. En latent infeksjon fra primærim-

Figur 23. Suturering i tre lag. En suturrekke 
basalt mot muskulatur, en i cutis og vev under og 
en intrakutan suturrekke som adaptasjon

Figur 24. Intrakutan sutur. Innstikk og utgang 
parallelt med såret. Trådendene kappes slik at 
de sklir inn under huden. Ved lange snitt kan 
det lages en knute (dypt) i enden av såret før 
suturen føres ut. Bildet under viser et ferdig 
suturert sår.
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plantasjonen vil ofte blusse opp i forbin-
delse med et generatorbytte. 

Bytte av pacemaker 
Operasjonen gjøres i lokal anestesi. Oftest 
er det bare pulsgenerator som må byttes 
ut, mens ledningen(e) brukes om igjen hvis 
de(n) er testet og funnet velfungerende. 
Operasjonen vil ofte foregå i arraktig fibrøst 
vev. Det er store individuelle variasjoner når 
det gjelder arrdannelse. Jo flere inngrep, 
desto mer arrvev.

Utdissekering er vanskeligere enn 
ved nyinnleggelser, blødningstendensen 
er større og dermed også risikoen for 
hematom og/eller infeksjon. Det er viktig 
med omhyggelig hemostase. Opplegg og 
fremgangsmåte vil avhenge av den aktuelle 
situasjon, men noen poenger kan nevnes: 

Sjekk, helst dagen i forveien, at kon-
nektorblokken på den nye pulsgenerator 
passer til den gamle ledningen. Hvis ikke, 
så bestill spesialmodell eller nødvendig 
adaper. Internasjonal standard (IS-1, VS-1) 
har et tverrmål på 3,2 mm. Eldre modeller 
er nå meget sjelden forekommende, men 
kan være 6 mm (Cordis type) eller 5 mm 
(Medtronic type). Ikke-kompatible 3,2 mm 
varianter forekommer også. Nødtilpasning 
med spleiseutstyr (unipolare elektroder) og 
silikonlim, frarådes. Skrujern, festeskruer og 
isolasjonsplugger finnes i originalpaknin-
gene. Hvis pasienten antas å være pacema-
keravhengig, kan man vurdere temporær 
pacemaker. Vær oppmerksom på at to 
pacemakere som fungerer samtidig i samme 
pasient kan gi EKG som er vanskelig å tolke. 
Impulser fra én pacemaker kan eventuelt 
hemme den andre. Hvis den dominerende 
pacemaker ikke stimulerer hjertet, kan 
pasienten få hjertestans. Pacemakere 
kan også hemmes hvis de to elektrodene 
kommer i kontakt med hverandre i høyre 
ventrikkel. Ved god organisering kan byttet 
skje via PSA eller ekstern pacemaker uten 
temporær elektrode, og man unngår én 
infeksjonskilde. Hvis man vurderer å legge 
en ny elektrode under inngrepet, enten 
pga dårlige verdier i den gamle eller pga 
systemendring fra en- til tokammer, blir 
forberedelsene som ved nyimplantasjon. I 
slike tilfeller bør man i tillegg sette kon-
trast i armen i forkant av prosedyren for å 

se at venen er åpen, da en ikke ubetydelig 
prosentandel av disse venene vil okkluderes 
over tid. Hvis venogrammet gir inntrykket 
av at venen har gått tett, kan det bli aktuelt 
med venoplastikk eller fjerning av elektrode 
for å få tilgang til ny. Pasienten må da hen-
vises til et senter med denne kompetansen 
(ekstraksjonssenter).

Før inngrepet begynner, gjennomly-
ses pasienten (evt røntgenbilde av thorax), 
så man kan se ledningens forløp subkutant. 
Incisjonen legges ved overkant av pulsge-
neratoren i et område med færrest mulig 
ledningsslynger. Fortrinnsvis eksideres det 
gamle operasjonsarret. Hvis man løfter arret 
opp med en arteriepinsett når man snitter, 
unngår man å skade elektrodene. Man dis-
sekerer seg ned til pulsgenerator og åpner 
lommen. Åpningen utvides til konnektor-
blokken og proksimal del av elektroden(e) 
frigjøres, idet man meget varsomt disse-
kerer seg langs elektroden. Unngå å skade 
ledningen. Diatermi anbefales ettersom dia-
termikniven ikke så lett skader isolasjonen, 
men unngå for stor oppvarming (anbefalt 
repetert, kortvarig kontakt). Palpér alltid før 
det skjæres eller klippes. Fridisseker minst 
mulig av ledningen, men samtidig nok til 
at man får koplet til ny generator uhindret 
og ikke lager knekk på elektroden når ny 
generator plasseres i lommen. Har man 
mistanke om at ledningen er skadet, må den 
inspiseres nøye. Isolasjonsdefekter vil ofte 
bety at man må legge ny elektrode. Tidligere 
limet man isolasjonsskader, men kvalitet og 
levetid for en reparert elektrode er usikker/
tvilsom. Man kan legge en ny elektrode 
ved siden av den gamle, men man bør også 
vurdere å fjerne den (hos yngre pasienter 
spesielt). Gammel elektrode skal ikke dras i 
eller klippes, da dette kan komplisere en evt 
senere fjerning betydelig. Man skal feste på 
en silikonhette (terminal cap) og forsenke 
elektroden i lommen. Hvis det vurderes 
som aktuelt å fjerne elektroden, bør dette 
diskuteres med et ekstraksjonssenter. Man 
sparer pasienten for et inngrep ved å avklare 
dette på forhånd, men det hender en sjelden 
gang at en latent isolasjonsskade først 
manifesterer seg ved et generatorbytte.

Hvis systemet er unipolart, vil puls-
generatoren slutte å stimulere hjertet straks 
den forlater sårhulen. Følg med på hjerte-
rytmen, sett i gang med temporær pacing 
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hvis nødvendig. Det er mulig å opprettholde 
pacing hvis man etablerer en saltvannsbro 
fra lomme til generator utenfor med en 
fuktet kompress. Hvis man gjør bytte på 
pacemakeravhengig pasient uten temporær 
pacemaker, kan man velge å bruke en ekstra 
skrutrekker for å gjøre overgangen raskere. 
Det er viktig å vite paceterskel og om det 
er unipolar eller bipolar elektrode i forkant, 
med tanke på evt omprogrammering av ny 
generator først. 

Ved gode rutiner er det ikke nødven-
dig å måle elektrodeverdiene peroperativt 
under generatorbytte. Det er likevel tryggest 
å måle paceterskel som ved nyinnleggelser, 
i tillegg til elektrodemotstanden. Denne 
skal ligge mellom 300 og 1200 Ohm (se 
fabrikantens angivelser). For lav motstand 
tyder på isolasjonsdefekt, for høy på defekt 
ledning. I begge tilfelle bør ny elektrode 
legges. Høy impedans påvist kort tid etter 
operasjonen kan både skyldes elektrode-
brudd og løs setskrue. Dette kan av og til 
avsløres ved gjennomlysning. Uansett må 
pasienten reopereres.

Komplikasjoner 

Infeksjoner
Ved sikker infeksjon skal det infiserte syste-
met fjernes (se under). Infiserte elektroder 
må ikke klippes eller skades ved å dra i 
dem. Dette gjør ekstraksjon vanskeligere 
og øker risikoen. Revisjoner uten fjerning av 
systemet må unngås, da det øker faren for 
komplikasjoner og forlenger pasientens pla-
ger. Er det perforasjon i huden skal systemet 
regnes som tapt.

Tidlige infeksjoner er ofte staph. 
aureus. Kommer infeksjonen i løpet av de 
første månedene har elektrodene gjerne 
ikke fått tid til å adherere. Man bør disku-
tere med et ekstraksjonssenter før man evt 
fjerner anlegget, da noen elektroder kan gro 
fast også etter kort tid og det kreves en viss 
erfaring med fjerning av infisert vev, innleg-
gelse av vakuumdren etc. Har det gått len-
ger tid enn ca. seks måneder, bør pasienten 
henvises for ekstraksjon. Infeksjon etter 
pacemakerbytte må alltid henvises.

Sene infeksjoner skyldes som regel 
staph. epidermidis (eller en annen vanlig 
hudbakterie). Infeksjon skjer under implan-

tasjonen, men kan ha meget lang latenstid, 
opptil 6 - 8 år. Pasienten klager over ømhet 
over pacemakeren, senere kommer fluktua-
sjon og til slutt fistulering. Disse mikrobene 
binder seg til implantatets overflate som 
en biofilm, bakteriene innerst under et 
beskyttende lag med slim og polysakkarider. 
Væsken i pacemakerlommen er karakte-
ristisk glatt slimende. Dyrkning fra denne 
gir ofte ikke oppvekst. For å få tak i bakteri-
ene må man ta vevsprøve fra lommen, evt. 
dyrkning av elektroden. Aspirasjonsprøve 
fra lommen gir oppvekst i rundt 30 % av 
tilfellene og anbefales ikke. Klinikken må 
uansett avgjøre om anlegget skal fjernes. De 
lokale symptomene er gjerne såpass typiske 
at man med ganske god sikkerhet kan si om 
det er infeksjon. Det er oftest ikke feber eller 
stigning i infeksjonsparametere. Ved lokal 
infeksjon skal pasientene som hovedregel 
behandles med antibiotika i 14 dager før 
anlegget fjernes. Ved systeminfeksjon og 
dårlig almentilstand kan det være aktuelt 
med ekstraksjon som ø. hjelp. En pasient 
med sepsis uten annet kjent utgangspunkt 
og med typisk bakteriefunn i blodkultur, må 
ofte også få anlegget fjernet. Behandlingen 
blir da som ved infeksjon i hjerteklaffene 
(endokarditt) og må diskuteres med infek-
sjonsmedisiner. Respons på behandlingen 
og størrelse på evt påviste vegetasjoner ved 
ultralyd av hjertet kan ha innvirkning på når 
man velger å ekstrahere.

Hematom og hudkomplikasjoner
Større hematomer som oppdages innen et 
døgn bør man vurdere å evakuere. Punksjo-
ner og åpninger som ikke kan foretas under 
sterile betingelser må unngås, av hensyn til 
infeksjonsfaren. Små til moderate hemato-
mer bør observeres.

Ved truende perforasjon av huden 
over generatoren uten tegn til infeksjon (dvs 
ingen væsking, adheranser eller rubor), kan 
man vurdere å flytte pacemakerlommen 
lokalt ved at man eksiderer det affiserte 
området og utvider lommen i egnet ret-
ning. Erfaringen tilsier imidlertid at det i 
disse tilfellene ofte likevel foreligger en 
lavgradig infeksjon som vil blusse opp igjen. 
Det anbefales derfor å konferere med et 
ekstraksjonssenter, så pasienten slipper 
flere unødvendige inngrep. Ved perforasjon 
er det alltid infeksjon. Langvarig antibiotika-
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behandling har liten hensikt, systemet må 
fjernes hvis ikke alder og komorbiditet tilsier 
noe annet. Ved infeksjoner er alltid hele sys-
temet (generator + elektroder) kolonisert.

Komplikasjonshyppighet
Forekomsten av komplikasjoner må fortlø-
pende vurderes, og evt. endring av rutiner 
må vurderes. Tabell 5 er tatt fra de Danske 
retningslinjer (www.cardio.dk), viser hva 
som ble akseptert som «normalt» på slutten 
av 90-tallet og gjelder fortsatt. Infeksjons-
raten i Norge varierer fra sykehus til sykehus 
og er ofte mye høyere enn 0,5 % som i 
tabellen fra Danmark. Det er mange faktorer 
som spiller inn. For eksempel er det en klart 
økt risiko ved implantasjon av CRT, blant 
annet pga lengre operasjonstid. 

Fjerning av 
pacemakerelektroder 
Dette kan være meget enkelt, men mange 
ganger også meget komplisert, og skal kun 
gjøres ved et spesialisert regionsykehus 
med umiddelbar tilgang til åpen hjerte-
kirurgi. Det er viktig at senteret oppfyller 
internasjonale retningslinjer for volum og 
kompetanse, da det er klar sammenheng 
mellom erfaring og komplikasjonsrate. OUS 

Ullevål mottar pasienter fra hele Norge 
og Island, mens Haukeland i Bergen og St. 
Olav i Trondheim mottar pasienter fra sitt 
nedslagsfelt. Suksessraten er svært høy og 
komplikasjonsraten liten ved høyvolums-
sentre. Det lønner seg å ta kontakt tidlig 
hvis man har mistanke om at det går mot 
ekstraksjon.

Det forsøkes først med lett traksjon 
med mandreng i elektroden. Hvis ikke dette 
lykkes, sikres elektroden med en låse-
wire inne i elektroden. Deretter fører man 
spesielle hylser over elektroden for å løsne 
elektroden fra karvegg/myokard (figur 25). 
Alternativt kan man bruke spesielle hylser 
(diatermi, laser, Cook Evolution) for å løsne 
vanskelige adherenser.

Elektroder som har vært forsøkt revi-
dert og som har sklidd inn i venesystemet 
må fjernes, hvilket kan gjøres med spesiell 
fiskeredskap (figur 26) eller slyngeteknikk. 
Fjerning av urørte systemer er lettere og 
mindre risikofylt enn fjerning av systemer 
hvor det er gjort forsøk på revisjon eller 
hvor coilen er skadet på grunn av hardhendt 
behandling.

Generelt skal alle infiserte pace-
makersystemer fjernes og vanlig rutine på 
OUS-Ullevål er at nytt anlegg legges inn på 
motsatt side to dager senere under pågå-

ende iv. antibiotika. Ikkeinfiserte, defekte 
elektroder må vurderes i forhold til pasi-
entens alder. En pacemakerelektrode hol-
der kanskje 20 år, slik at man bør vurdere 
fjerning av gamle elektroder etterhvert 
som de blir defekte. Ofte vil dette gjøres i 
forbindelse med et generatorbytte.

Ved innleggelse av ny elek-
trode hos en pasient hvor subclavia/
brachocephalica er stenotisk eller tett, 
bør dette gjøres samtidig med at man 
fjerner gammel elektrode, ettersom man 
da kan benytte lumen etter den ekstra-
herte elektroden og ekstraksjonshylsen til 

Tabell 5. Standard og observert komplikasjonshyppighet i Danmark.

Komplikasjon Definisjon Standard maksverdi Danmark 1997/98
Elektrodedislokasjon Atrieelektrode 3 % 3,2 %
Pneumothorax ved 
subclaviapunksjon

Medførende drenasje 2 % 1,5 %

Hematom Medførende kirurgi 1 % < 0,1 %
Infeksjon Abscess. Erosjon gjennom hud. Feber 

og pos. bloddyrkning uten fokus.
0,5 % 0,4 %

Figur 25. Ekstraksjon av elektrode. Bildet viser en 
ekstraksjonshylse påmontert skaft som føres over en 
elektrode.
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å legge inn ny elektrode. Dermed kan man 
spare den «friske» siden.

Midlertidig ekstern 
pacemaker

Midlertidig pacemaker er aktuelt ved veri-
fisert ekstrem bradykardi (puls under 40 /
min. eller pauser lenger enn 3 sekunder) 
med alvorlige symptomer, dvs. synkoper, 
blodtrykksfall eller hjertesvikt. Midlertidig 
elektrode kan også brukes ved behandling 
av enkelte tachykardier (ekstrastimuli eller 
burstpacing).

Midlertidig pacemaker bør legges 
inn under røntgengjennomlysning, slik at 
man kan se hvor elektroden er. Hvis mulig-
het for røntgengjennomlysning ikke finnes, 
kan man også, som «bed-side» metodikk 
legge elektroden blindt, eventuelt veiledet 
av stimulering eller elektrogram tatt fra 
elektrodespissen. Enklest er det da å gå 
fra høyre vena jugularis, med kurvaturen 
på elektroden vendt medialt. Innleggelser 
veiledet av ekkokardiografi har også vært 
foretatt. Ordinært legges elektroden til 
høyre ventrikkel. Atriepacing for temporær 
bruk krever, hvis den skal være langvarig, 

som regel spesielle 
elektroder (aktiv 
fiksering, øsofagu-
selektrode). Ved 
langvarig tempo-
rær pacing vil ofte 
det beste alternati-
vet være å legge en 
vanlig permanent 
skru-inn elektrode 
fra vena jugularis 
interna eller vena 
subclavia på høyre 
side, feste muffen i 
huden og kople den 
til en brukt pace-
maker (med nok 
batterikapasitet) 
som fikseres godt 
over huden.

Tokammer  
eksterne pacema-
kere for tempo-
rært bruk er i 
praksis best egnet 
postoperativt på 
hjerteopererte 
pasienter, der man 

under operasjonen har lagt inn temporære 
elektroder på atrium og ventrikkel. 

Fremgangsmåte
Man trenger en temporær bipolar pacema-
kerelektrode, introduser og punksjonsnål 
(følger gjerne med i settet). Sjekk at man 
har spesialplugger for kontaktene og tempo-
rær pacemaker med pasientkabel. Påse at 
pacemakeren fungerer, og at batteriene 
ikke er for gamle. Fysiologisk saltvann, 10 
ml sprøyte, lokalanestesi, hudvask og steril 
oppdekning. Man bruker en dyp vene, femo-
ralis, subclavia eller jugularis interna. 

Vena femoralis går umiddelbart 
medialt for arterien, noen ganger også 
delvis bak denne. Den er ufarlig å punktere, 
derfor velegnet også for utrenede. Den 
videre innføring av kateteret kan være van-
skelig, særlig hos eldre med sterkt slyngete 
dype vener. Spissen henger seg lett opp i 
sidegrener til bekken eller abdominalorga-
ner. Hvis man får lagt kateteret i 180 graders 
bøy og fører det med bøyen først, går det 
lettere. Man kan sette røntgenkontrast for å 

Figur 26. Ekstraksjon av elektrode. Ved frittflytende elektroder kan man bruke 
spesialisert «fiskeutstyr», her «Needles eye» fra Cook.
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se venens videre forløp, men det er sjelden 
nødvendig. Fra høyre atrium kan enten 
ventrikkelen entres direkte, eller spissen 
kan legges an mot lateralveggen, slik at man 
får en 180 graders bøy som så ved bakover 
rotasjon føres inn i høyre ventrikkel. Enkelte 
ganger havner man i sinus coronarius. 
Denne har et rettlinjet forløp, skrått oppad 
mot pasientens venstre. 

For punksjon av vena axillaris/
subclavia, se tidligere. Føring av kateteret 
til høyre atrium går lett og derfra også 
som regel lett til høyre ventrikkel. Men det 
kan være vanskelig å komme i spissen av 
høyre ventrikkel. Kateteret vil ofte ligge 
an mot septum og disloserer lett opp i 
lungearterien.

Paceterskel måles og bør være under 
1 mA ved innleggelsen. Det kommer som 
regel en signifikant økning de nærmeste 
dagene. Når kateterspissen er på plass, 
sørger man for tilstrekkelig stor slakk i 
atriet, slik at kateteret ikke trekkes ut. En 
overdrevet stor slynge vil også disponere for 
dislokasjon.

Hylsen tas så ut og fjernes (eller 
infusjonsslangen klippes av). Elektrodeled-
ningen må festes godt, gjerne med en sutur 
i huden eller steristrips, da den ellers lett 
kan trekkes ut ved et uhell. Den dekkes så 
med en transparent selvklebende bandasje. 
Det må ikke være løse ledningsslynger som 
kan hekte seg opp eller trekkes ut. Selve 
pacemakeren må festes til pasienten eller til 
sengen med seler eller sikkerhetsnåler.

Oppfølging
Pasienten må ligge på overvåkingspost. 
Kontroller om pacemaker stimulerer, hvis 
ikke følges denne sjekklisten: 1. Øk output, 
om nødvendig til maksimum. 2. Kontrol-
ler kontaktene elektrode/kabel og kabel/
pacemaker. 3. Sett følsomheten til asyn-
kron («fixed rate»). 4. Står hjertet stille, 
og pasienten besvimer, så dunk i brystet. 
Hvis pacemaker har sensesvikt, noe som 
ofte inntrer ved akutt infarkt etter noe 
tids pacing, prøv å skru den av og se om 
pasienten klarer seg uten. Går ikke det, må 
elektroden korrigeres.

Det må være kontinuerlig EKG-
observasjon til elektroden kan fjernes. 
Antibiotikaprofylakse anbefales, for eks. 
Ekvacillin 2 g x 3 iv.

Komplikasjoner
Elektrodene er tynne og forholdsvis stive, og 
kan perforere ventrikkelen. Dette kan skje 
under innleggelsen, men også senere, hvis 
det er spenn på elektroden. Ved mistanke 
om perforasjon ved for eksempel plutse-
lig pacesvikt eller terskeløkning, må det 
gjøres akutt ekko etc. og evt. tamponade 
må behandles. Kommer man i bakre gren av 
sinus coronarius, kan imidlertid elektroden 
ha et forløp som illuderer perforasjon.

Asynkron pacing (V00 / «fixed 
rate») kan gi ventrikkelflimmer, spesielt hos 
pasienter med akutt infarkt. Både paceter-
skel og sensefunksjon må derfor testes flere 
ganger daglig.

Det er selvfølgelig fare for infeksjon 
hvis elektroden ligger lenge, spesielt hvis 
elektroden må korrigeres.

Temporær postoperativ pacing
I forbindelse med åpen hjertekirurgi er det 
ikke sjelden indisert å bruke temporær 
pacing postoperativt. Pacemakerelektro-
dene festes under operasjonen epikardielt, 
to på ventrikkelen og eventuelt to på atriet. 
Elektrodene må festes i friskt vev, ikke i 
suturrekker. De har en strekkavlastning. 
og kan lett trekkes ut og fjernes ca 1 uke 
postoperativt. Det er viktig at ledningene 
er tydelig merket, regelen er at atrieelek-
trodene tas ut på høyre side av sternum og 
ventrikkelelektrodene på venstre side. 

Som for ekstern pacemaker må 
paceterskel og sensefunksjon testes flere 
ganger daglig så lenge pasienten har behov 
for pacing. 

Elektrodene kan også kobles til van-
lige EKG apparat for rytmediagnostikk.

Ekstern transkutan pacemaker
Temporær pacemakerbehandling ble i 
begynnelsen av 1950-årene utført med et 
eksternt apparat. Elektriske impulser som 
stimulerte hjertet, ble sendt gjennom to 
elektroder på brystveggen. Samtidig ble 
imidlertid også brystmuskulaturen stimu-
lert til smertefulle kontraksjoner. Metoden 
ble derfor forlatt til fordel for transvenøs 
pacemakerelektrode. 

Fra 1985 av er den tatt opp igjen. 
Forskjellen fra tidligere er at man: 1) Har 
valgt en impulsvarighet (20 - 30 ms) som 
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i større grad stimulerer hjertet og i min-
dre grad tverrstripet muskulatur. 2) Man 
har fått bedre hudelektroder, med stort 
areal. Metoden er best egnet for kortvarig 
pacemakerbehandling i akuttsituasjoner, 
maksimalt opptil 1 døgn, pga. de ubehage-
lige muskelkontraksjonene. Den kan også 
brukes som stand-by, dvs. pacer tilkobles 
pasienter som har spontanrytme, men der 
man frykter kortvarig episoder med ekstrem 
bradykardi. Sedasjon og analgesi er viktig!

Pacemakeren er QRS hemmet, har 
variabel impulsstyrke (ca. 30 - ca. 100 mA) 
og variabel frekvens. Den drives av opp-
ladbare batterier og på nettstrøm. Den har 
EKG monitor eller utgang til EKG apparat. 
Moderne defibrillatorer som brukes på 
sykehus har også mulighet for ekstern 
pacing gjennom de samme padsene som 
brukes ved defibrillering. 

Paceterskel ligger som regel fra 
40 til 90 mA. Muskelrykninger begynner 
ved ca. 40 mA, blir plagsomme fra ca. 60 
mA og kan bli meget ubehagelige. Det kan 
være nødvendig å sedere pasienten med 
Diazepam. 

Enkelte ganger kan muskelryknin-
gene i brystveggen bli så kraftige at det er 
vanskelig å avgjøre om pasienten har lyske-
puls. Prøv da å kjenne etter carotispuls. Det 
kan være vanskelig å se om hjertet trigges 
på grunn av stort paceartefakt. 

I praksis blir metoden lite brukt, 
dels fordi det er vanskelig med sikkerhet å 
se om hjertet stimuleres og at det oppnås 
en varig stabil pacing, dels pga. ubehag for 
pasienten. Likevel bør også bruk av ekstern 
transkutan pacing være en del av sykehu-
sets rutiner for HLR-opplæring.

Andre teknikker
Øsofaguspacing
Atriene kan stimuleres fra elektroder lagt 
ned i øsofagus. Brukes ordinære eksterne 
pacemakere med kort impulsvarighet, vil 
pasienten oftest føle betydelig ubehag. Bru-
kes lang impulsvarighet, som ved transkutan 
pacing, blir ubehaget betydelig mindre. Bruk 
fortrinnsvis egne pacemakere for dette.

Dette kan kombineres med øsofag-
usavledning og er godt egnet for rytmedi-
agnostikk ved supraventrikulære arytmier 

og differensialdiagnostisk ved mistanke om 
ventrikkelarytmier.

Øsofaguspacing er lite i bruk i dag.

Mekanisk hjertestimulering
Slår man hardt mot precordiet kan man få 
hjertet til å kontrahere seg. Gjentas slagene, 
kan man etablere en vedvarende hjertesti-
mulering. Styrken på slagene kan justeres 
mens man følger med på EKG eller puls. 
Hos tynne mennesker er det ofte lite slag 
som skal til for å stimulere.
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