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Introduksjon 
Ventrikulære ekstrasystoler (VES) hos 
pasienter uten underliggende hjertesykdom 
er i de fleste tilfeller en ufarlig arytmi som 
verken gir symptomer eller har prognostisk 
betydning. Noen pasienter har imidlertid 
betydelige plager som kan tilskrives VES, 
og det er økende oppmerksomhet om 
at et høyt antall VES over tid kan føre til 
svekkelse av ventrikkelfunksjonen (1-3). 
I sjeldne tilfeller kan VES også indusere 
ventrikkelflimmer hos pasienter med 
underliggende disposisjon for arytmi. 
Pasienter med uttalte plager og/eller et 
høyt antall VES med tegn på redusert 
venstre ventrikkelfunksjon bør derfor 
tilbys behandling (4, 5). Medikamentell 
behandling er førstevalg, men i en stor 
gruppe pasienter er dette ikke tilstrekkelig 
effektivt eller tolerert som en varig løsning 
(6-8). Kateterablasjon er i mange tilfeller 
mer effektivt (6-8), og det benyttes 
i økende grad i behandlingen av VES 
(9, 10). Vi presenterer en oversikt over 
antall slike prosedyrer utført ved Oslo 
universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet 
i årene 2011-2020, karakteristika ved 
pasientene som ble akseptert og primært 
utfall av behandlingen.

Metode
Denne retrospektive studien ble godkjent 
av Regional etisk komité (ID 243695) og 
personvernombudet på OUS. Alle pasienter 

som var aktuelle for inklusjon, fikk mulighet 
til å reservere seg mot at informasjon fra 
deres pasientjournal ble benyttet i studien. 
Kateterablasjonsprosedyrer med «VES» 
eller «ventrikulær arytmi» i perioden 
2011 til 2020 ble identifisert ved manuell 
gjennomgang av loggbøker med oversikt 
over alle prosedyrer som utføres ved 
arytmiseksjonen på OUS, Rikshospitalet. 
Kun pasienter og prosedyrer med VES 
som hovedindikasjon ble inkludert. Data 
ble deretter manuelt hentet fra elektronisk 
pasientjournal på OUS (DIPS). 
        Vi har analysert materialet for å få en 
oversikt over den typiske pasient som ble 
akseptert for kateterablasjon. Pasienter 
som gjennomgikk flere prosedyrer i løpet av 
perioden, inngår derfor også med data flere 
ganger i statistikken.
        Siste tilgjengelige 12-avlednings-EKG 
med VES tatt før den invasive prosedyren 
ble manuelt analysert. VES ble kategorisert 
ut fra dominerende morfologi. Venstre 
eller høyre grenblokklignende mønster ble 
klassifisert ut fra dominerende negativ eller 
positiv defleksjon av QRS-komplekset i V1. 
Inferiør eller superiør akse ble vurdert ut 
fra dominerende positiv eller negativ vektor 
av QRS i II, III og aVF. Eventuell annen 
arytmi ble også dokumentert. Hos enkelte 
pasienter var det ikke sammenfall mellom 
VES beskrevet i siste EKG og VES behandlet 
ved prosedyren. Dette kan skyldes flere ting, 
bl.a. at operatør vurderte VES med annen 
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morfologi som mest betydningsfull, feil i 
EKG pga. elektrodeplassering eller lignende.
Kvantifisering av VES ble hentet fra 
langtidsregistering av EKG ved Holter-
registering eller telemetri-overvåkning. 
Den siste registeringen før hver prosedyre 
inngikk i våre analyser.
        Resultater fra transthorakal ekko-
kardiografi ble innhentet. Ejeksjonsfraksjon 
(EF) > 50 % ble ansett som normalt for 
både kvinner og menn. Klaffesykdom 
ble definert som moderat eller alvorlig 
klaffepatologi. 
        Resultater fra magnetresonans-
tomografi (MR)-undersøkelse av hjertet 
fra OUS og/eller fra henvisende sykehus 
ble innhentet. Informasjon om fibrose ble 
notert.
        Tidligere koronarsykdom ble definert 
som hjerteinfarkt, perkutan koronar 
intervensjon (PCI) eller koronar bypass-
kirurgi. Aktuell koronarsykdom hadde blitt 
utelukket hos en gruppe pasienter ved 
computertomografi (CT)- og/eller invasiv 
koronar angiografi. Veggforandringer og 
ikke-PCI-krevende stenoser ble ikke vurdert 
som koronarsykdom.
        I henhold til lokale retningslinjer ble 
all antiarytmisk behandling seponert 5-7 
dager før elektrofysiologiske prosedyre. 
Informasjon om prosedyren ble innhentet 
fra prosedyrebeskrivelsen. Ved uklar 
beskrivelse ble rådata gjennomgått. 
Invasiv elektrofysiologisk prosedyre ble 
gjennomført iht. operatørenes individuelle 
preferanser og vurderinger. Ved få eller 
ingen VES ved oppstart av prosedyren ble 
det gitt infusjon av isoprenalin kombinert 
med pace-manøvre både fra atriet og høyre 
ventrikkel. Ved tilstedeværelse av nok VES 
ble aktiveringsmap brukt til å identifisere 
utgangspunkt for VES, mens pace-map 
ble brukt ved mangel på eller for få VES. 
Akutt suksess av kateterablasjon («primært 
vellykket prosedyre») ble definert ut fra 
operatørens vurdering ved avslutning av 
prosedyren. Eventuelt akutt residiv av VES 
ble vurdert under en observasjonstid på 
minst 30-60 minutter etter siste energi-
applikasjon. Pasientene ble overvåket med 
telemetri over natten etter prosedyre, men 
denne registreringen inngår ikke i kategori-
seringen av prosedyrene som primært 
vellykket eller mislykket.

        Statistiske analyser ble gjennomført 
i SPSS Statistics for Windows, versjon 
26.0. Kontinuerlige data er rapportert 
som gjennomsnitt ± standardavvik. Da 
antall VES og VES-byrde ikke er normal-
fordelt, er de rapportert som median med 
interkvartilbredde (IQR). Alle kategoriske 
data er rapportert som antall
og prosentandel. 

Resultater
I perioden 2011-2020 ble det utført 460 
prosedyrer med VES som indikasjon på 
OUS, Rikshospitalet. Prosedyrene omfattet 
til sammen 347 pasienter. Av disse 
prosedyrene var 340 førstegangsprosedyrer, 
92 andregangsprosedyrer, 20 tredjegangs-
prosedyrer, 7 fjerdegangsprosedyrer og 
1 femtegangsprosedyre. Gjennomsnittlig 
antall prosedyrer per pasient som ble 
inkludert i vårt materiale var 1,3. Ablasjons-
behandling ble utført ved 337 (73 %) av 
prosedyrene. Hovedårsaken til at det ikke 
ble utført ablasjonsbehandling var for få 
VES til at behandlingen kunne gjennomføres 
på en tilfredsstillende måte.

        Ved 287 av prosedyrene var pasienten
kvinne (62 %), og pasientenes gjennom-
snittsalder var 49 ± 14 år (tabell 1). VES-
relaterte symptomer ble rapportert av 94 
% av pasientene. De vanligste symptomene 
var palpitasjoner (74 %), fatigue/utmattelse 
(21 %), nærsynkope (15 %), synkope (15 
%) og dyspné (15 %). Andre symptomer 
var brystsmerter og/eller svimmelhet (33 
%). Hos de pasientene som ikke hadde 
symptomer, var behandlingsindikasjonen 
høyt antall VES med antatt risiko for 
utvikling av hjertesvikt eller redusert venstre 

Figur 1. Antall kateterbaserte prosedyrer med VES 
som hovedindikasjon utført ved OUS, Rikshospitalet 
i perioden 2011-2020.
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ventrikkelfunksjon, der man mente at høy 
VES-byrde var årsaken.
        For de fleste pasientene hadde vi 
tilgjengelige data fra langtidsregistrering 
av EKG (98 %) og ekkokardiografi (98 
%). Flertallet hadde også utført arbeids-
EKG (68 %). Færre hadde utført koronar 
angiografi (43 %, CT-angiografi og/eller 
invasivt), og kun 36 % hadde gjennomført 
MR-bildediagnostikk av hjertet (figur 2).
        De fleste pasientene var friske fra 
tidligere. Vanligste komorbiditet var 
hypertensjon (17 %), mens 7 % hadde 
koronarsykdom og 4 % hadde diagnosen 
hjertesvikt. Venstre ventrikkeldysfunksjon, 
definert som EF < 50 % ved ekkokardiografi, 
var notert hos 8 %. Myokardiell fibrose på 
MR var beskrevet hos 3 %. Antiarytmika 
ble brukt av 69% av pasientene fram til 5 
dager før innleggelsen for kateterablasjon. 
Betablokker var vanligste antiarytmikum 
(59%), mens 10% av pasientene brukte 
flere anti-arytmika (Tabell 1).
        Median VES per 24t i siste registrering 
før prosedyren var 14 119 (IQR 5682-
24 825). VES i overflate-EKG hadde 
venstre grenblokk og inferiør akse ved 
398 prosedyrer (87%), mens VES med 
andre morfologier var utgangspunktet 
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Figur 2. EKKO = ekkokardiografi, MR = magnetisk 
resonans bildetaking, CT = computer tomografi, 
AEKG = Arbeids-EKG

Tabell 1. Pasientkarakteristika. VES = ventrikulære 
ekstrasystoler, IQR = interquartile range, EF = 
ejeksjonsfraksjon, MR = magnet resonans
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ved 62 prosedyrer (13%) (Tabell 2). 
Høyre ventrikkels utløpstrakt (RVOT) var 
hyppigste opphavssted (57 %) bestemt 
ut fra kateterbasert elektrofysiologisk 
undersøkelse (Tabell 2). I enkelte tilfeller 
var det ikke overenstemmelse med 
dokumentert VES før prosedyre og VES 
behandlet under prosedyren. Dette skyldtes 
at operatøren vurderte VES med annen 
morfologi som klinisk mest relevant, eller 
feil i EKG-registrering før prosedyren. 

        Ved 16 % av prosedyrene var det 
ikke nok VES til å kunne gjennomføre 
ablasjons-behandling, mens 337 av 
prosedyrene (73 %) endte med forsøk på 
ablasjons-behandling. Hos de resterende 
11 % av prosedyrene endte 10 % kun 
som en diagnostisk elektrofysiologisk 
undersøkelse, og 1 % hadde annet resultat 
av prosedyren. Av prosedyrene med 
gjennomført ablasjonsbehandling var 
269 prosedyrer (80%) primært vellykket. 
Prosedyretiden var 205 ± 92 minutter, 

Lokalisasjon for invasivt behandlet VES
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(RVOT/LVOT) RV LV Annet
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lokalisasjon

Total

VGB/inf 259 20 17 12 18 14 58 398

VGB/sup 0 0 0 7 2 0 2 11

HGB/inf 1 7 0 2 11 2 5 28

HGB/sup 1 0 0 1 8 4 7 21

Nøytral akse 1 0 0 1 0 0 0 2

Total 262 27 17 23 39 20 72 460

Tabell 2. Oversikt over EKG-mønster for VES og lokalisasjon for VES bestemt ved invasiv elektrofysiologisk 
undersøkelse. EKG = elektrokardiogram, VGB = venstre grenblokk, inf = inferior, HGB = høyre grenblokk, sup = 
superior, RVOT = right ventricular outflow tract, LVOT = left ventricular outflow tract, Septalt (RVOT/LVOT) 
= opphavet for VES var septalt, og ikke mulig å bestemme som enten RVOT eller LVOT, RV = right ventricle, LV 
= left ventricle. I enkelte tilfeller er det ikke overenstemmelse mellom VES sett i siste EKG og VES behandlet ved 
prosedyren. Dette skyldes at operatør hadde vurderte VES med annen lokalisasjon som mest klinisk relevant 
under prosedyren. 

Figur 3. VES med inferiør akse og venstre grenblokkslignende mønste, samt relativt sen transisjon (V4) typisk 
for opphav i RVOT. RVOT ble også bestemt som origo for VES hos denne pasienten.
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og komplikasjoner inntraff under 9 
prosedyrer (2 %). Komplikasjonene besto 
av seks pasienter med perikardvæske, én 
pasient med papillemuskelruptur og to 
femorale hematomer. Tre av pasientene 
med perikardvæske hadde behov for 
ultralydveiledet perikardtapping med 
innleggelse av perikarddren. Pasienten med 
papillemuskelruptur ble vellykket operert 
med thorakotomi og mitralplastikk. 

Diskusjon 
Indikasjonen for behandling av VES med 
kateterablasjon er basert på symptombyrde, 
antall VES over tid og venstre ventrikkels 
funksjon (4). Trenden internasjonalt er 
at stadig flere pasienter tilbys denne 
behandlingen (10). Rikshospitalet har det 
totale antallet ablasjonsprosedyrer økt år 
for år gjennom perioden, men antallet VES-
ablasjoner har gått litt opp og ned avhengig 
av hvilke diagnosegrupper som det har 
vært størst press på eller har hastet mest. 
Vårt inntrykk er at antall pasienter som 
henvises til vurdering for kateterablasjon av 
VES, er økende. Våre funn passer godt med 
internasjonale rapporter, og det er grunn 
til å tro at behovet for VES-prosedyrer 
vil øke ytterligere de nærmeste årene. 
Spesielt får pasienter med redusert venstre 
ventrikkelfunksjon økende oppmerksomhet. 
Det er fortsatt ingen metoder som kan 
vise at det er VES som er årsaken til 
redusert venstre ventrikkelfunksjon hos 
enkeltpasienter, men behandling av VES 
hos enkelte pasienter, både medikamentelt 
og ved kateterablasjon, har visst forbedring 
av venstre ventrikkelfunksjon og reduksjon 
av VES-byrde (11). Vi mangler også gode 
kliniske verktøy til å forutsi hvilke pasienter 
som har best nytte av kateterablasjon. 
Inntrykket fra publikasjoner de siste årene 
er at flere pasienter med redusert venstre 
ventrikkelfunksjon og et høyt antall VES, 
som antatt eller medvirkende årsak, 
tilbys behandling. For å ta hånd om disse 
pasientene har vi opprettet en egen ressurs 
ved vår poliklinikk, for strukturert vurdering 
før de aksepteres til kateterablasjon. 
        I likhet med materialer fra andre 
behandlingssentre fant vi at VES-pasientene 
var yngre enn mange andre pasientgrupper 
som behandles ved kardiologiske avdelinger, 
og at et flertall av dem var kvinner. Vi 

fant lite endring i utredningen i løpet av 
perioden. Pasientene i vårt materiale hadde 
relativt lite komorbiditet.
        De fleste pasientene i vårt materiale 
hadde VES med venstre grenblokk og 
inferiør akse. Dette er i tråd med tidligere 
publikasjoner (3, 7, 12). Dette mønsteret kan 
omfatte flere lokalisasjoner for opphavet 
til VES. Det er verdt å merke seg at kun 
74 % av VES med venstre grenblokk og 
inferiør akse fikk behandlet VES med 
opphav i utløpstraktsregionen under 
kateterablasjonen og kun 65 % av VES med 
opphav i høyre utløpstrakt. Dette skyldes 
flere ting, men det er vesentlig å merke 
seg at suksessraten for kateterablasjon 
avhenger av lokalisasjonen for VES (13, 14) 
og er høyest i RVOT. Det er derfor viktig 
med mest mulig nøyaktig EKG-basert 
lokalisering av opphavsstedet for VES 
i forkant av prosedyrene siden dette er 
avgjørende for å kunne gi pasientene en 
realistisk forventning om utfallet og for å 
planlegge prosedyren. I den forbindelse 
presiserer vi betydningen av korrekt 
plasserte EKG-elektroder, da særlig 
feilplasserte prekordialelektroder kan være 
en utbredt feilkilde når vi vurderer tilsendte 
EKG. Det er også avgjørende å gjøre seg opp 
en mening om morfologien til VES som har 
størst klinisk betydning.
        Generelt er kateterablasjon en 
effektiv behandling for VES (6-8). I direkte 
sammenliknende studier er kateterablasjon 
langt mer effektivt enn medikamentell 
behandling. En suksessrate på 80 % i vårt 
materiale og 88 % for VES med opphav i 
RVOT er på linje med internasjonale studier 
(9, 13-15). Det er imidlertid viktig å merke 
seg at det kun i 73 % av prosedyrene var 
mulig å gjennomføre ablasjon. Den vanligste 
årsaken var for få VES ved oppstart av 
prosedyren til at man anså det realistisk 
å kunne kartlegge utgangsstedet. I klinisk 
praksis anbefaler vi ofte at det bør være 
påvist minst 5-10 % VES i 24-timers EKG 
før henvisning til ablasjon, og det bør 
være dokumentert høyt antall VES på mer 
enn ett tidspunkt. Hos pasienter med få 
VES, men betydningsfulle symptomer, er 
medikamentell behandling noen ganger 
eneste mulighet. Avbrutte prosedyrer 
er et problem også ved andre sentra, 
og vi har startet et forskningsprosjekt 
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med søkelys på å bedre seleksjonen av 
pasienter som tas inn til ablasjon. Vi har 
ikke tilgjengelig langtidsoppfølging i vårt 
materiale, men med det nyopprettede 
nasjonale ablasjonsregisteret (AblaNor) vil 
vi forhåpentligvis få slik statistikk også fra 
Norge.

Konklusjon 
Vi ser et økende antall pasienter henvist til 
kateterablasjon av VES ved Rikshospitalet. 
Den overordnete suksess-raten for dem 
som fikk gjennomført ablasjon i perioden 
2011-2020 var 80 %. Prosedyrerelaterte 
komplikasjoner er relativt sjeldne, men kan 
være alvorlige. Standardisert utredning og 
seleksjon er avgjørende for å kunne tilby 
denne behandlingen mest mulig effektivt til 
et økende antall pasienter.
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