
Hjertrud 

får pacemaker

Informasjon til familier med barn som trenger pacemaker



I denne brosjyren får du informasjon 
om og svar på det du bør vite for å 
gi barnet og deg selv den tryggheten 
dere trenger. Du finner ordforklar-
inger, får vite hva en pacemaker er 
og hvordan den virker. Her gir vi 
svar på mange spørsmål som vil 
melde seg. Vi gir også litt infor-
masjon om ICD, eller hjertestarter, 
bakerst i heftet. Les heftet flere 
ganger, ta gjerne vare på det og del 
det med besteforeldre, tanter, onkler 
og omgangsvenner. 

Pacemakerens historie
Verdens første pacemaker ble lagt 
inn allerede i 1958, men de ble 
ikke operert inn i barn før sent på 
1970-tallet. De første barna som 
fikk pacemakere i Norge, er for 
lengst voksne. I Norge ble det vanlig 
å operere inn pacemakere også på 
helt små barn først på 1990-tallet. 
Mange barn har fått pacemaker, 
og tallet øker med ca. 20 hvert år. 
Inngrepet utføres i all hovedsak ved 
Oslo Universitetssykehus Rikshospi-
talet.

Hjertets ledningssystem
Hjertet har en naturlig pacemaker, 
sinusknuten, som består av en 
gruppe spesialiserte hjerteceller 
(naturlige pacemakerceller) lokalisert 
i den øvre veggen i høyre forkam-
mer. Sinusknuten bestemmer hvor 
fort hjertet skal slå ved å sende ut 

elektriske impulser som beveger seg 
som bølger gjennom hjertet. Den 
elektriske bølgefronten fanges opp i 
AV-knuten, som i likhet med sinusk-
nuten består av naturlige pacemaker-
celler. Dersom ledningssystemet ikke 
fungerer eller blir blokkert kan dette 
føre til behov for en pacemaker.

Pacemaker – et trygt hjelpemiddel

Når den elektriske bølgefronten fra sinusknuten når AV-knuten, sendes 
impulsen videre til hjertekammeret. Her føres signalet gjennom det såkalte His-

Purkinje-systemet, et fibernettverk som består av naturlige pacemakerceller, og 
som brer seg ut til høyre og venstre hjertekammer. Når alle muskelceller i hjertet 

har blitt aktivert, stopper den elektriske bølgefronten og hjertet går over i ”hvi-
lefase” før den neste bølgefronten aktiverer hjertet. Alle pacemakerceller 

i hjertet kan starte en elektrisk bølgefront. Sinusknuten har raskest 
rytme, deretter kommer AV-knuten (50-70/min), His-bunten (30-

40/min), Purkinjefibrene (20-30/min) og til slutt muskelcel-
lene (<20/min). På den måten kan erstatningsrytmer 

oppstå hvis en overordnet funksjon faller ut.

Dette skjer i hjertet

Hjertets elektriske system

Bachmanns 
bunt

venstre gren

ledningsbaner 
(purkinje-fibre)

høyre grenAV-knuten

bakre 
forkammerbane

midtre 
forkammerbane

fremre 
forkammerbane

Sinusknuten

Det elektriske systemet i hjertet er avgjørende for at hjertet skal slå. Her ser du hvordan det 
ser ut og hva alt heter. I teksten til høyre er det beskrevet hvordan systemet fungerer.
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Det kan være mange årsaker til at et 
barn trenger en pacemaker. Behovet 
kan oppstå i forskjellig alder, men små 
barn helt ned i spedbarnsalder kan ha 
behov for pacemaker – og få det.  

Hjertet har altså et eget elektrisk 
system som sender impulser gjennom 
hjertemuskelen og får muskelen til å 
trekke seg sammen og pumpe blod 
ut i kroppen. Hvis det er lednings-
forstyrrelse eller blokkering i det 
elektriske systemet, kan vi ha behov 
for en pacemaker.  

Pacemaker tilbys pasienter som har 
for langsom hjerterytme. Dette kalles 
bradykardi, og gir ofte symptomer 
som svimmelhet og besvimelse, 
hodepine, trøtthet og irritasjon. Man 
kan føle seg slapp og kortpustet selv 
ved små aktiviteter. 

Pacemakeren hjelper hjertet til å holde 
en ønsket frekvens, slik at disse symp-
tomene uteblir. Legen som legger den 
inn, justerer pacemakeren slik at den 
passer best mulig til den enkelte. 

Pacemaker kan blant annet brukes 
ved enkelte ledningsforstyrrelser som:
•	 barn	som	er	født	med	AV-blokk,		
 en feil i det ”elektriske lednings- 
 systemet” mellom forkammer og  
 hjertekammer
•	 barn	som	har	fått	AV-blokk	som		
 følge av at et kirurgisk inngrep i  
 hjertet har skadet ledningsnettet
•	 barn	med	medfødt	sykdom	i
 sinusknuten, som styrer sam-  
 mentrekningen i forkamrene, og  
 som derfor får for lav puls
•	 barn	med	lang	QT-tid	syndrom		
 eller andre alvorlige rytmefor-  
 styrrelser

Hvem trenger pacemaker? 

Mamma sier at jeg er en hjerteknuser og vil knuse mange hjerter. Men det er ikke derfor jeg trenger pacemaker. Hjertet må bare ha litt hjelp for å banke bedre.

PS: Mange barn som gjennomfører en 

hjerteoperasjon får en midlertidig pacemaker 

som en ekstra støtte etter operasjonen hvis 

hjerterytmen blir for lav. Dette er ingen 

innoperert boks, men elektroder som er 

festet utenpå hjertet, og som tas 
bort når situasjonen stabiliseres.

 Så stor er en pa
cemaker!
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En pacemaker er et lite apparat (ca 
3x4 cm) som opereres inn under 
huden. Vanligvis legges den øverst 
på venstre side av brystkassen, 
men den kan også opereres inn 
under magemusklene. Pacemakeren 
overvåker hjerterytmen og erstatter 
eller supplerer hjertets egne elek-
triske impulser dersom disse uteblir. 
Pacemakeren vil da gi en elektrisk 
stimulering til hjertet slik at hjer-
temuskelen trekker seg sammen på 
vanlig måte. 

Et pacemakersystem består av to deler; 
en boks og en eller to ledninger som 
ledes inn i hjertet. Boksen fungerer 
som en liten datamaskin og drives 
av et batteri. Elektrodene fører de 
elektriske impulsene mellom pace-
makeren og hjertet. De har en liten 
metallelektrode på enden som festes 
i hjertet. Informasjon i pacemakeren 
lagres og kan leses av ved kontroller.
Dersom barnet er veldig lite, vil 

blodkarene ofte være for små for 
dette systemet. Da syr kardiologene 
fast elektroden på utsiden av hjertet, 
og pacemakeren plasseres under 
huden ovenfor navlen.

Hvordan fungerer den?
Pacemakeren registrerer hjertets 
egenaktivitet ved hvert eneste 
hjerteslag. Når hjertet slår normalt, 
forholder pacemakeren seg helt pas-
siv. Når hjertet ikke slår normalt, 
sender pacemakeren elektriske im-
pulser til hjertet slik at hjerterytmen 
normaliseres. Man kan ikke kjenne 
de elektriske impulsene.

Forberedelser
Før en planlagt pacemakeroperasjon 
utredes barnet grundig. Dette kan 
innebære arbeids-EKG og EKG-
båndspiller. Båndspilleren er som 
regel festet til barnet i ett døgn. Slik 
får legene informasjon om gjennom-
snittsfrekvensen gjennom hele 
døgnet, om hjertet tar pauser, om 
ledningssystemet blokkeres og om 
pulsen er unormalt lav eller uregel-
messig. 

Hva er en pacemaker?

Legen kan ikke høre at jeg liker musikk når hun bruker båndspiller på hjertet mitt. Men hun sier at hjertet høres ut som en rytmeboks.

Mamma kan ikk
e knyte sinusk

nuter, 

bare vanlig dob
beltknute og s

ånn.
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Barnet må faste fra midnatt den 
dagen det skal legges inn pacemaker. 
Vanligvis kan det ta de faste medisi-
nene sine på morgenen, med litt vann. 
Ved innkalling vil det stå hva du skal 
gjøre om du bruker blodfortynnende 
medisin, som for eksempel Marevan.

Det tar 1-2 timer å legge inn en pace-
maker. Alle pacemakeroperasjoner 
på barn utføres i narkose, men hos 
ungdommer kan operasjonen utføres 
med lokalbedøvelse, som hos vok-
sne. Pacemakeren legges vanligvis 
under kravebenet på venstre side, av 
og til på høyre side eller på magen. 
Legen lager en lomme under huden 
der pacemakeren blir lagt inn. Det 
brukes gjennomlysning med røntgen 
når legen skal plassere ledningene 
ned	til	hjertet.	Til	slutt	sys	huden	
sammen over pacemakeren og det 
settes på bandasje.

Gjør det vondt?
Innleggelse av pacemaker skal ikke 
være smertefullt. I timene og dagene 
etterpå er det vanlig med litt ømhet 
og smerter der pacemakeren er lagt 
inn. Dette får man selvsagt smerte-
lindring mot ved behov. God smer-
telindring er viktig slik at man kan 
bevege seg normalt i dagene etter 
operasjonen. Legen vil sørge for rik-

tig smertelindring - flytende, intra-
venøst eller tabletter - til pasienter i 
ulike aldersgrupper. 

Hva skjer etterpå?
Når operasjonen er ferdig, blir 
pasienten kjørt til sengeposten. 
Sykepleier måler blodtrykk og puls, 
og kobler på en liten boks, teleme-
tri, slik at hjerterytmen overvåkes. 
Man må hvile i sengen i 4-6 timer, 
og unngå store armbevegelser med 
den venstre armen. Etter dette kan 
en stå opp, men fortsatt ta det rolig. 
Antibiotikabehandling er viktig for 
å unngå infeksjon. Antibiotika gis 
alltid rett før operasjonen og nor-
malt ikke i mer enn to dager etter 
operasjonen. Vanligvis kan man reise 
hjem når antibiotikabehandlingen er 
ferdig. Før hjemreise skal legen teste 
pacemakeren og sykepleieren skal 
sjekke bandasjen og se at såret ser 
fint ut. Pasienten skal også ta et nytt 
røntgenbilde. 

Hvordan utføres inngrepet?

-  Jeg skar m
eg på papiret 

en gang jeg te
gnet i barneha

gen. Det gjord
e vondt! 

Jeg vil ikke at
 legen skal sk

jære i meg! Hun 
sier at det ik

ke gjør vondt
 og 

at jeg blir mye
 friskere ette

rpå og komm
er til å orke 

å leke masse!
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De første to ukene etter innleggelsen 
skal ikke armen på den siden pace-
makerledningen ligger løftes over 
skuldernivå. Man bør heller ikke 
bære tungt. Dersom man har sting 
som må fjernes, kan dette gjøres hos 
fastlegen etter 14 dager. Det kan 
oppstå hevelser og blåmerker i om-
rådet der pacemakeren er lagt inn. 
Vanligvis blir dette borte etter få da-
ger.	Ta	kontakt	med	avdelingen	som	
la inn pacemakeren hvis det oppstår 
blødninger i såret, hevelsene ikke går 
ned, operasjonssåret blir rødt eller 
varmt, smertene vedvarer, barnet får 
feber eller det begynner å samle seg 
væske. Dersom man får infeksjon i 
såret er det svært viktig å komme i 
gang med antibiotikabehandling for 
å stoppe utbredelse.

Pacemakeren kan ofte ses som en 
liten «bul» på brystet, og det vil også 
være et lite arr etter operasjonen. 

Etter operasjonen vil dere få et 
pacemakerkort med informasjon til 
helsepersonell.  

Kontroll
Alle som har pacemaker må til jevn-
lig kontroll på sykehuset, vanligvis 
to til fire ganger i året, noen ganger 
sjeldnere. Kontrollene er ofte tettere 
i starten. På kontrollen leses pacema-
keren av med en spesiell datamaskin. 
Ved hjelp av denne datamaskinen 
kan legen gjøre eventuelle justeringer 
enkelt og smertefritt ved behov.
Batteriets levetid varierer veldig, men 
er normalt sju til ti år. Legene følger 
med på batterinivået. Når batteriets 
levetid nærmer seg slutten, må det 
skiftes. Det gjøres på samme måte 
som når man setter inn en pacemaker. 

Jeg trodde jeg hadde en peis i 
hjertet mitt jeg. Men det er ikke en 
sånn peis vi har på hytta. Det heter 
pacemaker. Det er engelsk. Mamma 
kaller det en hjertehjelper!
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Når dere kommer hjem igjen etter 
operasjonen, kan det melde seg 
mange spørsmål. Vi tar noen nå med 
en gang.

Kan elektriske apparater hjemme 
ødelegge eller påvirke pacemakeren?
Dagens pacemakere har et bra 
beskyttelsesfilter som hindrer at den 
blir ødelagt av ytre påvirkning. Det 
er ikke noe problem å bruke kjøk-
kenmaskiner eller andre elektriske 
apparater. Man må imidlertid være 
oppmerksom på apparater som 
innholder kraftige magneter (f. eks. 
høyttalere), induksjonskomfyrer og 
alarmsystemer i butikker. Som ho-
vedregel vil en armlengdes avstand 
til slike gjenstander være tilstrekkelig 
for å unngå påvirkning.

Kan sikkerhetskontrollen på flyplasser 
påvirke pacemakeren?
Metalldetektoren som blant an-
net finnes på flyplasser, skader 
ikke pacemakeren. Men metallet i 
pacemakeren kan utløse alarmen. 
Derfor bør dere på forhånd si ifra at 
barnet har pacemaker og vise fram 
kortet som beviser det. Sørg for å ha 
en engelsk versjon av kortet med på 
utenlandsreiser. 

Hva med mobiltelefon?
Noen mobiltelefoner kan forstyrre 
pacemakeren. Derfor må barna lære 
seg å holde mobiltelefonen minst 10 
centimeter unna pacemakeren. 

Påvirkes pacemakeren av medisiner?
Medisiner eller tannlegebesøk vil 
ikke påvirke pacemakeren, men 
fortell gjerne tannleger og leger at 
barnet ditt har pacemaker.

Er det farlig med slag mot pace-
makeren?
Ikke bli redd om barnet ditt får et 
slag mot pacemakeren under lek. 
Den tåler mye og er dessuten beskyt-
tet av mykt vev. Men hvis barnet ditt 
får blåmerker eller virker medtatt 
etter et slag mot brystet, bør dere 
oppsøke lege for en kontroll. Det 
skjer uhyre sjelden, men elektroder 
kan løsne og da legger hjertet seg 
på en lav puls. Et tegn kan være at 
barnet ikke er like aktivt som det 
pleier å være. 

Kan pacemakeren gå tom for batteri?
Nei, det skal ikke skje. Strømmen 
fra en pacemaker minsker gradvis. 
Kontrollene er også beregnet ut fra 
batterikapasitet, slik at legen vil ha 
god tid til å følge med på og plan-
legge når batteriet må skiftes. 

Hvor mye må andre vite?
Når barnet begynner i barnehage 
eller på skolen, bør man informere 
personalet om at barnet har pace-
maker og hva det innebærer. Det er 
også lurt å fortelle det til venner og 
klassekamerater og deres foreldre. 
Fortell hvorfor barnet har et arr og 
en liten bul på brystet og litt om 
hvordan en pacemaker fungerer. Det 

er viktig at pacemakeren blir natur-
lig for dem som omgås barnet ditt og 
ikke er noe som kan føre til spekula-
sjoner og i verste fall mobbing. Noen 
trenger tannregulering, noen må ha 
briller eller høreapparat og andre 
trenger pacemaker!

Nå kan jeg engelsk: Pacemaker! Kan du 
se at jeg har det her?Det var ikke skummelt på sykehuset. Ikke 

for en hjerteknuser!

Pacemaker i hverdagen
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Arytmi: unormal hjerterytme.

Atriepacing: hjertet stimuleres via en 
elektrode i eller utenpå forkammeret.

Atrioventrikulær-knuten (AV-knu-
ten): forbindelsesknuten mellom forkamre 
og hjertekamre. Kalles også nodalknuten.

Atrium (forkammer): forkamrene tar 
imot blodet fra kroppen og lungene og pum-
per det videre til hjertekamrene.

Bradykardi: langsommere hjertefrekvens 
enn det som er normalt.

EKG: elektrokardiogram, en avlesning av 
hjertets elektriske aktivitet ved hjelp av 
elektroder på huden.

Endokard: det indre lag av veggen i hjertet.

Epikard: det ytre lag av veggen i hjertet.

Epikardial ledning: en ledning med elek-
troden tilkoblet den ytre veggen i hjertet. 
Slik festes vanligvis ledningene på pacema-
keren hos små barn.

Hjerteblokk: delvis eller fullstendig blok-
kering av ledningssystemet i hjertet.

Nodalknuten: et annet ord for AV-knuten, 
som er forbindelsesknuten mellom forkamre 
og hjertekamre.

Normal sinusrytme: elektriske impulser 
som sendes ut fra sinusknuten og stimulerer 
hjertet til å slå i et tempo som er tilpasset 
barnets behov til enhver tid.

Pacing: rytmisk stimulering av hjertet med 
elektriske impulser. ”Pace” er et skritt eller 
et steg på engelsk og betegner også hastig-
heten man går i.

Puls: pulsåreslagene. Pulsen kan kjennes 
ved å føle lett med fingrene på halsen, hånd-
leddet eller innsiden av albueleddet.

Sensing: pacemakerens evne til å registrere 
og analysere hjertets egen aktivitet.

Sinusknuten: hjertets naturlige pacemaker 
som ligger øverst i høyre forkammer. De nor-
male elektriske signalene i hjertet starter her.

Takykardi: rask hjertefrekvens, raskere 
enn normalt for alder og situasjon.

Transvenøs ledning: pacemakerledning 
som føres gjennom en vene til hjertekamre-
ne, med elektroden i kontakt med endokard. 
Dette brukes hos større barn og voksne.

Ventrikkel: hjertekammer som pumper 
blod ut i lungekretsløp og hovedpulsåre.

Ventrikkelpacing: hjertet blir stimulert 
via en elektrode til hjertekammeret (vanlig-
vis høyre).

Ordforklaringer
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Vi håper du ser pacemakeren som 
et hjelpemiddel og en mulighet for 
barnet ditt til å leve et aktivt liv med 
lek sammen med venner. Det er ikke 
uvanlig å fylles av både sinne, sorg 
og uro når en familie rammes av 
sykdom. Og verst er det når barna 
våre blir syke. Del bekymringene 
med dem rundt deg. Pass på å få 
svar på alt du lurer på. Skriv ned 
spørsmålene etter hvert som de 
melder seg og ta dem med til kardi-
ologen eller fastlegen. Det er viktig 
at du føler deg trygg og dermed kan 
gi barnet ditt trygghet. 

Foreningen for hjertesyke barn 
kan formidle kontakt med familier 
med barn som har medfødt hjerte-
feil.  Mange av våre medlemmer 
har pacemaker. Å møte andre med 
lignende erfaringer er både nyttig, 
betryggende	og	hyggelig.	Ta	gjerne	
kontakt med oss.

Flere spørsmål?

-  Nå kan jeg løpe rundt barnehagen med dere for nå har jeg fått en hjertehjelper!
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ICD (ofte kalt hjertestarter) står for 
Implantable Cardioverter Defibril-
lator og kan opereres inn hvis du har 
høy risiko for livstruende hjerteryt-
meforstyrrelser. 

Alle hjertestartere fungerer også 
som pacemakere, men det er ikke 
det samme. Den viktigste forskjel-
len er at en hjertestarter også har en 
høyenergikrets som kan gi fra seg en 
elektrisk impuls som vil få hjertet til 
å slå normalt igjen. Hjertestarteren 
overvåker hjerterytmen og gir pasi-
enten behandling dersom han/hun 
trenger det. 

Hvis hjerterytmen blir for langsom 
vil en ICD gi en knapt merkbar elek-
trisk stimulering av hjertekamrene. 

ICD kan behandle rask hjerte-
rytme med såkalt overdrive pacing 
(rask pacing som stopper brått vil 
ofte kunne konvertere en hjerteryt-
meforstyrrelse tilbake til normal 
rytme). 

Hvis hjertet stanser, gir den et 
kraftig elektrisk støt slik at hjertet 
igjen begynner å slå. 

Hvem får det?
Det finnes flere grunner til å få 
hjertestarter og det er kardiologene 
som vurderer behovet. Mest vanlig 
er det å gi hjertestarter til pasienter 
med alvorlige rytmeforstyrrelser som 
gir ujevn og ofte rask hjerterytme. 

Dette kalles ventrikkelarytmi og gir 
gjerne symptomer som svimmelhet 
og besvimelse. Man kan også føle 
seg slapp og kortpustet og kjenne 
at hjertet galopperer inni brystet. 
Hjertestarteren hjelper hjertet til 
å holde en ønsket frekvens, slik at 
disse symptomene uteblir. 

ICD-behandling er også aktuelt 
dersom man har hatt tilfeller av 
hjertestans, eller hvis man har alvor-
lige hjerterytmeforstyrrelser til tross 
for medikamentell behandling.  I 
tillegg kan enkelte med hjertesvikt og 
pasienter som har hatt hjerteinfarkt 
få hjertestarter. Det legges inn ICD på 
barn og ungdom dersom det er behov 
for det. 2-6 barn under 16 år i Norge 
får ICD hvert år. ICD-behandling om-
fatter en stor gruppe voksne pasienter 
og kun noen få prosent av disse har 
medfødt hjertefeil (kirurgisk operert) 
men flere har genetisk betinget hjerte-
rytmeforstyrrelser.

Å leve med en hjertestarter
Hvis ICDen slår inn ved unormal 
rytme eller ved hjertestans, vil man 
som oftest besvime. Det igjen betyr at 
man må unngå situasjoner, som å stå 
øverst i en stige, svømme alene eller 
- hvis det er stor fare for innslag - å 
kjøre bil. 

Både det å ha et hjerte som slår po-
tensielt livstruende kollbøtter og å få 
beskjed om at man trenger ICD kan 

være en stor psykisk belastning. Det 
er ikke uvanlig å få angstsymptomer.

Det er mange spørsmål som kan 
dukke opp. Hva skjer hvis hjertestar-
teren får innslag? Hvor fysisk aktiv 
kan jeg være? Er det farlig å ha sex 
med hjertestarter? Er det fare for at 
hjertestarteren blir påvirket av annet 
elektrisk utstyr? 

Spør om alt du lurer på til leger 
og annet helsepersonell. Som så ofte 
ellers kan fantasien være din verste 
fiende. Skaff deg så mye informasjon 
om hjertestarteren som mulig. Opp-
søk gjerne andre i samme situasjon, 
det kan være ren terapi. 

Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke (LHL) har en egen gruppe 
for pasienter med hjertestarter. 

Og så i Foreningen for hjertesyke 
barn og Foreningen voksne med 
medfødt hjertefeil kan du få kontakt 
med andre i samme situasjon.

Hjertestartere er ikke farlige, ver-
ken for pasienten eller omgivelsene. 
Den er laget for å redde liv, og det 
gjør den. Å ha en hjertestarter er om-
trent som å ha med seg en ambulanse 
hele tiden. På den måten kan hjerte-
starteren være din beste venn.

Forstyrrelser
Alle med alvorlige hjerterytmefor-
styrrelser med øket risiko for bevisst-
hetstap må levere inn førerkortet. Å 
få implantert en ICD er en av forut-

setningene for å få tilbake førerkor-
tet i en slik situasjon, men vanligvis 
vil det ta et halvt til ett år å få fø-
rerkortet tilbake. Yrkessjåfører kan 
ikke fortsette i sitt yrke. Likeså kan 
nærkontakt med tenningsmotorer 
og kraftig elektromagnetisk utstyr 
(sveisemaskiner) skape problemer. 
De aller fleste tekniske hjelpemidler 
i hjemmet eller på arbeidsplassen 
er ufarlige for hjertestarteren, men 
unngå eldre, defekte apparater. 

Mobiltelefonen kan skape forbi-
gående forstyrrelser. Antennen må 
holdes minst 15 cm fra hjertestarte-
ren. Det betyr at det er en fordel å 
holde telefonen til øret på motsatt 
side av hjertestarteren og ikke ha 
den i jakken eller beltet på den siden 
hjertestarteren ligger.

Alle får også et eget ID-kort som 
en blant annet kan vise til sikker-
hetsvakter på flyplasser. Kontrol-
lutstyret på flyplasser kan utløse 
alarmen, men vil ikke påvirke hjerte-
starteren.

Hjertestarter (ICD) 
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