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Vi ser rett som det er at det er gitt i 
overkant mye slakk på spesielt atrie-
ledningen til pacemaker eller ICD. Figur 1 
viser et eksempel. For mye slakk kan føre til:
- Bukten på atrieledningen kan utløse 
ventrikulære eller nodale ekstrasystoler.
- Atrieledningen kan vokse fast i 
tricuspidalklaffen, hvilket gjør ekstraksjon 
vanskelig og risikofylt.
- Tricuspidalinsuffisiens, større enn det som 
alltid vil følge av implantert ledning.
- For rikelig slakk på ventrikkelledning 
plassert i apex kan disponere for 
perforasjon, særlig hos eldre kvinner.
- Problemer under elektrofysiologiske 
prosedyrer: Kateterplassering og transseptal 
punksjon vanskeliggjøres eller hindres. 
Unødig høy risiko for å rive løs en ledning.

Hvordan gi riktig slakk?
Hos slanke pasienter får man et korrekt 
inntrykk av ledningenes slakk under 
implantasjon i ryggleie. Atrieledningen 
skal ha en bukt, men ikke så stor at 
den ligger ned mot tricuspidalklaffen. 
Ventrikkelledningen skal ha en tydelig «L» 
ut i atriet, men ikke ligge «i spenn» mot 
laterale atrievegg. Mandreng i ledningen 
kan gi feilaktig inntrykk av slakken. En god 
regel er å gi rikelig slakk, fjerne mandrengen 
og så trekke litt tilbake, slik at slakken 
blir passe, før man fester. Det kan være 
lurt å be pasienten ta et dypt pustedrag. 
(Apropos festing av ledninger: Bruk flettet, 
ikkeresorberbar tråd. Først en god runde 
løst ned i muskel, så tre knuter. Så legges 
tråden i muffesporet og strammes godt. 
Tråden må ligge i sporet hele veien rundt. 
Fest over to spor, så ikke muffen kan vri 
seg.) Ved abdominal overvekt vil diafragma 

ofte stå mye lavere i stående enn i liggende 
stilling. Det er da ofte nødvendig å gi mer 
slakk enn man ellers ville ønsket, vurdert i 
liggende stilling.
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Figur 1. Atrieledningen har så mye slakk at den går 
ned gjennom Tricuspidalklaffen. Også ventrikkel-
ledningen har mer enn rikelig slakk. Konflikten med 
elektrofysiologikatetrene er åpenbar. (Pasienten var 
175 cm høy og veide 74 kg.)

Figur 2. Ledningene etter reoperasjon der vi tok inn 
litt av slakken. AP-projeksjon.


