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Statistikk for 2020

• Ca. 6500 personer med ICD i 
Norge

• Ca. 80 nye ICD innleggelser ved 
SUS frem til i dag
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Aldersfordeling



Hjertes anatomi

Høyre forkammer
Venstre forkammer

Høyre hovedkammer

Venstre hovedkammer



Ledningssystemet

Sinusknuten

AV knuten
Høyre og venstre gren



Pacemaker

• Hjelper når pulsen slår for seint eller stopper opp

• Oftest sykdom i ledningssystemet – syk sinusknute / AV blokk

• Kjenner hva hjertet lager av puls selv (senser) og lager puls når 
hjertet selv ikke klarer det (pacer)

• Laget av titan med et batteri som varer ca. 7-15 år



Implanterbar hjertestarter - ICD

• Implantable cardioverter defibribillator (ICD)

• Kan behandle farlige og raske rytmeforstyrrelser fra hovedkamrene

• Defibrillatorfunksjon i tillegg til pacemakerfunksjon 

• Primærprofylaktisk/sekundærprofylaktisk indikasjon

• Laget av titan og batteri som varer ca. 6-12 år



CRTD- Cardiac Resynchronisation Therapy

• Hjertesviktpacemaker med hjertestarter funksjon

• Synkroniserer ventriklene for å hjelpe på pumpefunksjonen

• Hjertesvikt pasienter som oppfyller kriterier for biventrikulær

pacing (Guidelines)



Pacemaker vs ICD



ICD systemet 

Pulsegenerator/Batteri Pace/defibrillatorledning

PULSAR



1 ledning 2 ledninger 3 ledninger







Hva er plutselig død?



Ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer

Sinusrytme

Ventrikkel-

tachykardi

Ventrikkel-

flimmer

Asystoli



Hvordan arbeider en ICD

• Elektrode i atriet og ventrikkel 
kjenner av hendelser/rytmer

• Arbeider utfra programmerte 
frekvenser (VT/VF soner)

• Bryter arytmi gjennom 
overdreven pacing (ATP) 
og/eller gjennom å gi strøm 
(defibrillering)



Slik fungerer en ICD



Pacemaker og hjertestarter ved livets slutt

• Pacemaker/hjertestarter gir ikke evig liv – når celler dør ledes det 
ikke strøm

• Man slår som regel ikke av en pacemaker

• Man kan slå av behandlingsdelen i en hjertestarter

• Hjertestarterfunksjon ved livets slutt 



Å leve med ICD

• Skal kunne leve som normalt men ta hensyn til grunnsykdommen

• Faste kontroller 1-2 ganger per år

• De fleste elektriske verktøy i hverdagen er ufarlige. Telefon, 
nettbrett og induksjonskomfyr- hold avstand (15-20 cm)!

• På sykehus – røntgen/CT/MR?

• Flyplass og sikkerhetskontroll - ha med pacemakerkort





Kontroller

• Som regel hver 6:e måned (oftere første året).

• Kontrollerer funksjon av device gjennom forskjellige målinger 
(terskel, sense og impedans)

• Kontrollerer batteristatus

• Ser etter eventuelle registrerte arytmier 





Hjemmemonitorering

• Boks på nattbordet som trådløst leser av ICD

• På sikt 1 års kontroller på sykehuset

• Viktig å huske at tryggheten ligger i ICD og ikke i 
hjemmemonitoren!!







Vanlige spørsmål

• Innslag av ICD – hva gjør jeg?

• Førerkort og ICD – når kan jeg kjøre bil igjen?

• Kan jeg fortsette med trening, sex og andre aktiviteter jeg gjorde 
før?



Spørsmål angående din hjertestarter

• Finns info på internett og på hjemmesider 

• www.pacemaker-info.se

• Pacemakersykepleier, Hjerteintervensjonen 2N 

Man-fred 8-15

Telefon 90536020/51512860 (sekretær)




