
PACEMAKERN

Hösten 1958 blev 43-årige Arne Larsson först i värl
den att få en pacemaker inopererad. Han led av en 
svår hjärtsjukdom och hade Adams-Stokes syndrom, 
vilket innebar att hjärtat slog långsamt och kunde 
stanna helt. Pacemakern räddade hans liv.

Pacemakern är en elektronisk apparat som opere
ras in under nyckelbenet och stimulerar hjärtfunk
tionen. Den kallas ibland »hjärtats tändstift».

Dagens pacemaker är en dosa med titanskal som 
väger mellan 13 och 40 gram. Den har en pulsgenera
tor och en eller två stimuleringselektroder som leder 
in till hjärtat. Sensorerna i pacemakern känner av 
hjärtats rytm. Om rytmen bryts skickar pacemakern 
elektriska strömpulser till hjärtat. Tidiga modeller 
gav alltid samma rytm men idag kan en pacemaker 
programmeras och bli individuellt anpassad. Företa
get St Jude Medical har också utvecklat en pacema
ker som kommunicerar med en dator via en trådlös 
förbindelse, så att läkaren snabbt kan få information 
om hur patienten mår. I Schweiz försöker forskarna 
utveckla mikroturbiner som placeras i blodkärl och 
genererar elektricitet med hjälp av blodomloppet. 
Kan man förse pacemakern med den typen av energi 
behöver man inte byta batterier. Tekniken måste 
dock utvecklas eftersom mikroturbiner idag kan ge 
blodproppar.

Många av dagens elektriska apparater kan störa 
pacemakerns signaler. De som har en pacemaker 
måste vara väldigt försiktiga. En grupp forskare i 
Boston, USA, genomförde 2008 en studie som vi
sade att mp3-spelare kan få en pacemaker att sluta 
fungera.

I början av 1930-talet konstruerade den ameri
kanske hjärtläkaren Albert Hyman en apparat med

nålelektroder som kunde få igång hjärtat om det 
slutade slå. Hyman stötte dock på motstånd från 
andra läkare som inte trodde på behandlingen och 
han fortsatte inte med sina experiment. Det var först 
20 år senare som amerikanen Paul Zoll konstru
erade den första pacemakern, med elektroder som 
placerades på patientens bröstkorg. Den var för stor 
för att opereras in, behandlingen var smärtsam och 
kunde bara utföras på sjukhus.

Den svenske läkaren Rune Elmqvist utvecklade 
den första pacemakern som kunde opereras in i 
kroppen. Elmqvist arbetade tillsammans med hjärt- 
kirurgen Åke Senning på Karolinska sjukhuset i 
Stockholm. Den 8 oktober 1958 fick Arne Larsson 
sin första pacemaker, som dock slutade fungera efter 
några timmar. Som tur var hade Rune Elmqvist till
verkat flera stycken och vid andra försöket gick det 
bättre. Arne Larsson blev 86 år gammal och använde 
22 pacemakrar under sitt liv. Han avled 2001.

En annan uppfinning, transistorn, spelade en 
viktig roll för att förbättra pacemakern då de tidiga 
modellerna drog väldigt mycket ström. Transistorn 
behövde mindre ström och tog mindre plats, vilket 
gjorde det möjligt att konstruera en pacemaker som 
kunde opereras in. På 1970-talet fick amerikanen 
Wilson Greatbach litiumbatteriet att fungera i en 
pacemaker vilket gjorde att en patient kunde ha den 
i många år.

Rune Elmqvist och Arne Senning trodde inte att 
deras idé skulle få något större genomslag och tog 
aldrig något patent på den. Men pacemakern visade 
sig vara en revolutionerande uppfinning. Idag har 
fler än 3 miljoner människor i världen en pacemaker.

Pacemakern är en svensk innovation. Sedan 1958 har Rune Elmqvists uppfinning räddat livet på 
miljoner hjärtpatienter. Den här pacemakern, som skänktes till Tekniska museet 1997, är en av de 
tidigaste modellerna. Den har två transistorer som genererade den hjärtstimulerande signalen.
St Jude Medical gör pacemakern tillgänglig som innovation.
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