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5 uger 
gammelt 
og 2 mm 
og det 
slår nu 



Hjertets funktion 



sinusknuden 

A-V knuden 
 

den almindelige 
ledningsbane til 
ventrilkerne 



Normalt  EKG 



 Pulsen  er mærkbar hver 

gang hjertet trækker sig 

sammen. Ud her 75 ml ved 

sammentrækningen  

5,5 l blod  pumpes rundt i 

kroppen i minuttet,  

ialt 2.1 mill l pr. år 

Sportstrænet 35 l rundt  pr 

min.! 
 

 

 



Systolen,  når hjertet trækker sig sammen,  
må modstanden for blodets gennemløb  

max være 140 mm/Hg 

 

Diastolen,  når hjertet slapper af og blodet 
løber tilbage dertil, må modstanden  

max være 90 mm/Hg 



140/88  ses her, 
( puls 86 )  

så ok blodtryk
da reglen er 
max 140 mm

og
g

max 90 mm 
Evt svimmel ? 
højt / lavt 



Langsom puls / 
bradykardi 



En  PACEMAKER  kan: 

•Sende  en  impuls. 

•Opretholde  en  bestemt  puls. 

•Føle  om  der  er  egne  slag. 

•Være  tavs  hvis  der  er  egne  slag. 

•Med  to  elektroder:   Der  kan  tales   

      sammen. 

•Pulsen  kan  øges  ved  behov:  Rate response 



SA  &  AV   blok



 Hvordan kan man tjekke om     
hjertet arbejder korrekt  ? 

•En  overvågning, HOLTER, som pt. har 
påmonteret nogle dage, oftest hjemme. 

•Der kan Implanteres en LOOP recorder,  
i op til 3 år 

•Der kan foretages et arbejds EKG  =  
cykel eller løbetest 

 

 

 
 



Hjerterytme  
overvågning     
HOLTER 



Loop 
recorder 



Hjerterytme test 



   1791 





1932 



Verdens 1. Pacemaker  implanteret 1958 
Opfinder:  Ingeniør  dr.  Rune Elmquist 
 Kirurg:  Prof.  Åge Senning,  
Patient:  Arne Larsson 43 år  i Stockholm 1958  
Død i  2001  86 år gammel og har igennem disse     43 år  
haft 29 PM og 5 elektroder  



Implanteret Pacemaker 



PM

AAI-system

VVI-system

DDD-system

PM

PM

hjertet

hjertet 

hjertet 









 



Micra VVIR Pacemaker 
• Intended for patients that have a 

Class I or II indication for a single-
chamber ventricular pacemaker 

• Contraindicated in patients with 
current implanted cardiac devices 
which: 

• would interfere with the placement of 
the Micra device  

• are providing active cardiac therapy  

• Designed to remain in body for life 
unless rare situation requires 
removal 

 
 

Pre-IDE I120696 

Confidential 



Active Fixation “Tines” 
Electrically Inactive 

Cathode (2.5mm2 CapSure Sense 
steroid eluting 

Anode (22mm2  min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proximal Retrieval Feature 

Device Features 
Size 
• Volume: 0.75cc 
• Mass: 2g 
• Length: 25.9mm 
• Width: 20Fr 

 
Capabilities 
• Pacing Mode: VVIR 
• Bipolar sensing (18mm spacing) 
• Programmable (RF 

communication with 
programmer) 

• Capture Management 
• Rate Response 
• Essential Diagnostics:  battery 

status, pacing threshold, pacing 
impedance, % paced 

• Device can be manually 
deactivated and automatically 
deactives at EOS 

 
Battery 
• 9.6 / 7.1 year longevity  

― 1.5V / 2.0V threshold if 100% 
paced @ 60 bpm 

18 mm Electrode Spacing 

Electrical Isolation (Parylene) 



Her paces  i  højre 

atrie 
Her paces i 

en blodåre 

på venstre 

ventrikel 

Her paces 

i højre 

ventrikel 

Biventrikulær 

pace 

1996 



2  Ledninger til 
ventriklerne, 
hvor der paces 
hvert sted oftest 
samtidig, så 
hjertet trækker 
sig sammen 
samtidig 

BI-VENTRIKULÆR 



 



ICD 

•For hurtig hjerterytme i 
hovedkamrene  (ventriklerne) kan 
måske medføre  hjertestop, og 
derfor implanteres en ICD, som er 
en  

•Automatisk hjertestøder 



Når der er risiko for, at få en livstruende 

hurtig hjerterytme og hjertestop. 

Og derfor er  der forskellige årsager til, at man får 

en ICD enhed: 

–   Åreforkalkning i hjertets kranspulsårer 

–   Arvelige sygdomme 

–   Sygdomme i hjertemusklen 

–   Ukendt årsag 

–   Forebyggende/ profylaktisk 

 

 

 

 

Hvornår får man en ICD-enhed 



Hvad er en ICD-enhed  
 

Det er en lille avanceret computer med 
batteri  

– der er forbundet med en eller flere 
elektroder 

Den har tre funktioner: 

•Pacemakerfunktion - behandling af 
langsom hjerterytme  

•ATP - behandling af hurtig hjerterytme 
(VT) 

•Stød – behandling af hurtig hjerterytme 
(VT/VF) 

 



I  = Implanterbar 

C = Cardioverter 

D = Defibrillator 

  

  

En  ICD   har  3       

hovedfunktioner: 

  



Pace: 
Kan pace som alm. brady-pacemaker, - d.v.s.  
opretholder en minimums-puls  (ikke mærkbart for 
pt.) 
ATP = antitakypacing : 
Kan give ATP, d.v.s. kan afgive  extremt hurtige pace-
impulser i korte perioder,  i håb om at bryde den 
opståede takykardi  og  dermed  spare pt. for et shock 
/ stød.  (ikke mærkbart for pt.) 
Shock/stød = defibrillation, cardiovertering: 
Kan afgive et shock / stød (mærkbart for pt.) 



1989 



1993 



Terapi ved VT 



Shock ved VF 



Hvad skal man gøre, hvis ICD-enheden 

afgiver stød ? 

Ét eller to stød: 

• Kontakt  Pacemakerambulatoriet hvis det  er 

aftalen. 

• Ved utryghed kontakt nærmeste skadestue 

Flere stød indenfor kort tid: 

• Ring 112 –  der køres til det nærmeste sygehus 

 

 



 

 
Hvordan mærkes et stød ? 

 

 

• Uroligt  hjerte, - sæt dig ned,- læg dig ned 

• Forbered dig på evt stød, - nok kun ATP 

• Selve støddet: 

• Opleves meget forskelligt 

• Mærkes som et slag i brystet, - ofte  en 

kraftig smerte 

• Strømmen kan ikke overføres til andre  

   ved fysisk kontakt 

 

 

 

 



Hvornår kan ICD-enheden give lyd / 

vibration fra sig? 

• Oftes  kun vibration i de nyere 

• Når batteriet er ved at være opbrugt  

   (der er fortsat måneders batterikapacitet) 

• Lang opladningstid 

• Hvis der er funktionsproblemer med elektroden 

• Efter  evt.  behandling. 

• Ved længrevarende atrieflimren/flagren 



Hvordan kan det påvirke 

hverdagen at få en ICD ? 
 

• Psykologisk 

• Familielivet 

• Arbejdet 

• Fritidsaktiviteter 

• Livskvalitet 
 



Krisereaktioner  

• Søvnproblemer / mareridt 

• Irritable / ”kort lunte” 

• Skyldfølelse / selvbebrejdelse 

• Koncentrationsbesvær 

• Nedtrykt 

• Angst for at dø 

• Fysiske gener 

 



At være pårørende 

Det er ikke kun den ”syge” der rammes  

– det  gør de nærmeste pårørende også. 

Som pårørende har man også brug for at få 

luft og evt. tale om sine oplevelser  

Vigtigt at få afklaret forventninger til 

hinanden, så der ikke opstår misforståede 

hensyn , d.v.s. giv slip på hinanden ved at 

turde færdes hver for sig. 
 

 



Hvad kan man gøre 
Erkend følelserne 

Forskellige 

reaktionsmønstre  

 

 

 

Nogle har mange reaktioner – andre har få eller 

ingen. 

 Normale reaktioner - på en unormal situation 



En glæde, der deles, bliver 

dobbelt  

- en sorg, der deles, bliver 

halveret ! 

 
Hjerteforeningen 2003 

Til eftertanke.. 



   LEV  LIVET  SOM  DU  ØNSKER  AT  LEVE  DET 

Der  er  faktisk  ingenting  du  ikke  må, - men 
følgende skal bemærkes: 

Kortbølge og TNS må ikke modtages.  (vis altid dit 
kort hos fysioterapeut, læge, tandlæge). 

Alt andet må du godt behandles med,  f.eks.  ultralyd,  
laser,  røntgen  og  hvad  der  ellers  findes af  
sådanne  behandlinger.(blot ikke direkte enheden) 

Mobiltelefon benyttes i modsat øre / lomme i forhold 
til implantationsstedet. 

Tyverialarmer skal blot  passeres. 

Elektrisk-punkt-svejseapparat/ Arc-welding skal 
tjekkes først. 

MR-scanning  tillades ikke endnu. 

Hvis man er i tvivl om noget - ring endelig til 
ambulatoriet, og vi vil undersøge sagen. 

BC jan 04 

BC nov.00 



Programmeringsudstyr til  

Pacemakere og ICD



Hjemmemonitorering 

Vær opmærksom på arret altid er ok. 
Alle kan dø med PM og ICD, når hjertet er træt  



Hjertetransplantationer 2.10.90 
Organdonationer, specielt unge 
tag stilling 
Hjertelunge redning,  
10 stop 2 reddes ved 
hjertemassage 
 



Mekanisk  
hjerte 



 



Lidt extra : 
 

•Atrieflimren og derved 
ablation 
•Coronar problemer 
•Klaptyper 





 



 



 



 



 



 



 





         Hjerteklap kateter placeret 


