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Hvorfor har vi sammen sat atrieflimmer
på dagsordenen

Dansk Åtrieflimmerdatabase, Årsrapport 2018

21.000 nye tilfælde af atrieflimmer i 2018

130.000 lever med atrieflimmer

Vi forventer at andelen vokser betydelig

Kommunen har fået en ny rolle i forhold til atrieflimmer

Atrieflimmer-patienter:

• Har betydelig nedsat sygdomsrelateret livskvalitet

• Giver udtryk for at føle sig dårligt informeret 

• Oplever ikke at få hjælp af sundhedsprofessionelle

‘Livet med hjertesygdom’, Hjerteforeningen 2014



Håber i vil dele jeres oplevelser og 
synspunkter



Hvem er jeg?

• Uddannet læge og bifag i samfundsfag i 1997

• Speciallæge i hjertesygdom

• Professor i hjerterehabilitering og palliation

• Videncenterchef , REHPA, Videncenter for rehabilitering og palliation   

• REHPA har regional kontor i Holbæk

• Borger i Lejre kommune



Hvem er i?

• Personer som har atrieflimmer inde på livet

• Pårørende/familie

• Sundhedsprofessionelle eller andre



Spørgsmål sendt forud 

• Har velbehandlede atrieflimmer patienter forhøjet risiko for at dø af hjertestop?

• Fordele og ulemper ved radiofrekvens ablation,  hvor slemt skal det være 
før man vil overveje denne behandling?

• Bør man overvåge hjerterytmen en gang om året med henblik på at 
spotte tegn på forværring?

• Blodfortyndende midler kan have bivirkninger bl.a. reduktion af blodpladeantal, 
hvis midlet i så fald opgives, hvor lang tid vil det vare inden bivirkningen er ophørt?



Hvad er vigtigt for mig at tage med hjem i dag?



Vi kommer omkring

• Lidt om hjertet med fokus på det elektriske system og atrieflimmer

• Symptomer, diagnose og behandling

• Livet med atrieflimmer (Forebyggelse – rehabilitering – palliation)

• Fremtidens opfølgning – hvordan kan vi gøre det bedre?

Atrieflimmer = AF  



Lidt om hjertet – ‘en fantastisk pumpe’



Lidt om hjertet

Hjertets blodkar 
og blodets gennemstrømning

Hjertets klapper

Hjertemusklen og hjertekamrene

Hjertets elektriske system



Hjertets elektriske system



Elektriske og mekaniske forløb



Hjertebanken -
er det altid et problem? 



Når hjertet banker forkert
(Det kan gå for hurtigt)

Godartet Supraventrikulære takykardi

Atrieflagren

Atrieflimmer

Ondartet Ventriklær takykardi

Ventrikelflagren

Ventrikelflimmer = Hjertestop



• Sinusknude dysfunktion

• Atrioventrikulært blok

• Ventrikulær bradykardi ved atrieflimmer

Når hjertet banker forkert
(Det kan gå for langsomt)



Atrieflimmer



Hvorfor får vi atrieflimmer?
Risikofaktorer og sygdom som hænger sammen med atrieflimmer

Alder

Forhøjet blodtryk

Fedme

Søvnapnø

Diabetes mellitus

Iskæmisk hjertesygdom, Hjertesvigt, hjerteklapsygdom

Takykardi-induceret kardiomyopati, Kardiomyopatier og ion-kanal sygdomme, 

Atrieseptumdefekt, andre medfødte hjertesygdomme

Stofskiftesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Nyresvigt





Symptomer på atrieflimmer

Pludselig / Akut  - - - - - - langsomt og uklart - - - - kommer og går - - - ingen symptomer

Hjertebanken, uro ved hjertet

Træthed

Åndenød

Brystsmerter

Ubehag



Klassificering/inddeling

Inddeling

Paroksystisk Episoder af AF som selv går væk. Varer i mange 
tilfælde <2 døgn, kan dog vare op til 7 døgn. AF-
episoder, der konverteres indenfor 7 døgn, kaldes 
også paroksystisk.

Persisterende Episoder af AF, der varer >7 døgn inkl. episoder, der 
kræver konvertering for at genetablere sinusrytme.

Langvarig persisterende AF, der har varet ≥1 år, men hvor der alligevel 
findes indikation for at etablere Sinusrytme.

Permanent AF, hvis tilstedeværelse er accepteret og hvor der 
ikke findes grundlag for (yderligere) forsøg på 
konvertering til sinusrytme.



Sværhedsgrad af symptomer



Følger af atrieflimmer
Tilstand Sammenhæng med atrieflimmer

BLODPROP I HJERNEN 20-30% af alle ‘strokes’ skyldes AF

Genindlæggelser 10-40% af alle AF patienter genindlægges årligt

Nedsat livskvalitet AF er forbundet med nedsat livskvalitet 
sammenlignet med andre sygdomme. 

Hjertesvigt 20-30% har nedsat hjertesvigt ved diagnose 

Nedsat hjertepumpefunktion AF anfald kan påvirke pumpefunktionen.
Dog meget individuel.

Kognetiv påvirkning og demens Der kan ses kognetiv påvirkning og vaskulær
demens som led i åreforkalkningssygdom og
mikroembolier

Øget dødelighed Især pga. hjertekarsygdom, hjertesvigt og blodprop
i hjernen



Diagnosen og undersøgelser



Når uroen ikke fanges på EKG



Ultralydsscanning 
Hjertemusklens pumpefunktion

Ejection fraction (EF)

Normal >45%

Let nedsat 45-30%

Moderat nedsat 30-20%

Svært nedsat <20%



Behandlingsstrategi

Figur 15.1 Udrednings- og behandlingskaskade ved AFLI

Udrednings- og behandlingskaskade ved Atrieflimmer (NBV kapitel 15, Dansk Cardiologisk Selskab)



Individuelt tilpasset behandling



Håndtering af udløsende faktor

Alder

Forhøjet blodtryk

Fedme

Søvnapnø

Diabetes mellitus

Iskæmisk hjertesygdom, Hjertesvigt, hjerteklapsygdom

Takykardi-induceret kardiomyopati, Kardiomyopatier og ion-kanal sygdomme, 

Atrieseptumdefekt, andre medfødte hjertesygdomme

Stofskiftesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Nyresvigt



Hjerne og hjerte



Blodfortyndende behandling
(Antikoagulationabehandling)

Stofgruppe Virkning Bivirkninger

VKA:

Marevan

Marcumar

Modvirker vitamin-K 
rolle ved størkning af 
blod

Kræver tæt 
blodprøvekontrol (INR)

Blødning

NOAK:

Dabigatran (Pradaxa®) 
Rivaroxiban (Xarelto®) 
Edoxaban (Lixiana®) 
Apixaban (Eliquis)®

Virker på forskellige 
elementer af blodets 
koagulationproces

Kræver tæt 
blodprøvekontrol

Blødning



Forebyggelse af blodpropper i hjernen
Flowchart til vurdering af indikation for Antikoagulationsbehandling ved Atrieflimmer



Forebyggelse af blodpropper i hjernen



Antikoagulationsbehandling
og kost

NOAK

Kost er generelt intet problem ved behandling med NOAK

WARFARIN

Vitamin K i grøntsager: Hvis man spiser mange K-vitaminholdige 

grøntsager, kan man mindske effekten af den blodfortyndende medicin. 

For at sikre en stabil blodfortynding er det vigtigt, at spise nogenlunde ens 

mængder grøntsager hver uge. 

Alkohol kan forstyrre blodstørkningsevnen. Specielt er det farligt med lidt 

større mængder flere dage i træk. 

Man bør undgå daglig brug ud over, hvad Sundhedsstyrelsen 

maksimalt anbefaler.

K-vitaminrige grøntsager: 

Alle former for kål, broccoli, 

salat, spinat, purløg, 

persille, bønner og 

grøntsagsjuice.



Hjerne og hjerte



Kontrol af frekvensen ved AF 
(Hvor hurtigt slår hjertet under atrireflimmer i minuttet)



Kontrol af frekvensen 
(Hvor hurtigt slår hjertet i minuttet)

Stofgruppe Vigtigste virkninger Bivirkninger

Betablokker Nedsættelse af 
pulsfrekvensen 

Kølige ekstremiteter

Muskeltræthed

Søvnforstyrrelser

Lavt blodsukker

Calciumantagonist
(verapamil, diltiazem)

Hæmmer atrio-
ventrikulære overledning

Hævede ankler

Forstoppelse

Digoxin Hæmmer atrio-
ventrikulære overledning

Nedsættelse af hjertets 
frekvens ved sinusrytme 

Madlede/kvalme

Gulsyn

Konfusion

Arytmier

Puls mål 

<110 slag/minut

<80 ved symptomer



Tid til en pause

Lejre Lokalkomité 



Kontrol af Hjerterytmen 
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)



Kontrol af Hjerterytmen 
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)



Sværhedsgrad af symptomer



Klassificering/inddeling

Inddeling

Paroksystisk Episoder af AF som selv går væk. Varer i mange 
tilfælde <2 døgn, kan dog vare op til 7 døgn. AF-
episoder, der konverteres indenfor 7 døgn, kaldes 
også paroksystisk.

Persisterende Episoder af AF, der varer >7 døgn inkl. episoder, der 
kræver konvertering for at genetablere sinusrytme.

Langvarig persisterende AF, der har varet ≥1 år, men hvor der alligevel 
findes indikation for at etablere Sinusrytme.

Permanent AF, hvis tilstedeværelse er accepteret og hvor der 
ikke findes grundlag for (yderligere) forsøg på 
konvertering til sinusrytme.



Kontrol af Hjerterytmen 
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)

Flowchart til valg af ablation eller antiarytmika (i alfabetisk rækkefølge) til rytmekontrolbehandling



Kontrol af Hjerterytmen 
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)

Stofgruppe Vigtigste virkninger Bivirkninger

Amiodaron Antiarytmisk effekt: 
forlænger 
aktionspotentiale-
varigheden og refraktær-
tiden

Gastro-intestinale gener, 
Leverpåvirkning,
Muskelsvaghed,
Fotosensibilitet,
Øjentørhed, 
partikelaflejringer i øjet,

Dronedarone Do. Mindre bivirkninger

Flecainid Antiarytmisk effekt Hovedpine, svimmelhed.
Dobbeltsyn, sløret syn.



Katether-abblation
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)

• Lungeveneisolation udføres på højt specialiserede center 
overvejende med radiofrekvensablation, men også kryoablation.

• Tilbydes patienter, hvor antiarytmika ikke har været effektiv eller 
som ikke kan tolerere eller ønsker langvarig behandling med 
antiarytmika. 

• Succesrate ved paroksystisk AF 70-80% (hvorved proceduren hos 
en del patienter skal gentages)

• Effekten er betydelig ringere hos patienter med persisterende AF



Taler for katether-abblation
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)

• Symptomatisk AF

• Alder <75 år

• Udvalgte tilfælde af persisterende og langvarig persisterende AF



Taler mod katether-abblation
(Fra atrieflimmer til normal sinusrytme)

• Permanent AF

• Dilatation af ve. atrium (>50 mm)

• Alder >75 – 80 år

• Betydelig (kardial) komorbiditet

Udvalgte patienter med hjertesvigt og/eller nedsat ventrikelfunktion kan 

have gavn af abblation



Pacemaker i særlige tilfælde

Bardykardi ved frekvensregulering

Hiss-abblation som symptomlindring



Behandlingsstrategi

Figur 15.1 Udrednings- og behandlingskaskade ved AFLI

Udrednings- og behandlingskaskade ved Atrieflimmer (NBV kapitel 15, Dansk Cardiologisk Selskab)



Tid til en pause

Lejre Lokalkomité 



At leve med atrieflimmer

https://www.youtube.com/watch?v=GdgV4UZdGLc


Er der noget i kan genkende?



Opfølgning når sygdommen 
er stabil



Forebyggelse – rehabilitering - palliation



Patientrapporterede oplysninger

PRO er patientens egen belysning af sin tilstand 

og situation - uden de sundhedsprofessionelles 
fortolkning

Journal

Prøve-
resultater

Konsultation

Patientrapporterede 
oplysninger

Patient

Sundheds-
professionel

Proces

Udvikling

Kan give patienten større indsigt i 
og medindflydelse på eget 
behandlingsforløb

Fordele ved at anvende PRO i forskellige 
perspektiver:

Kan komplettere de 
sundhedsprofessionelles viden om 
patientens situation og tilstand og 
anvendes som forskellige former 
for beslutningsstøtte

Kan støtte op om struktur for 
opfølgning på behandling, som en 
form for checkliste

Kan skabe gennemsigtighed ift. 
effekt af behandlingsforløb til brug 
for kvalitetsudvikling



Tilbud til mennesker med atrieflimmer
i Lejre kommune

Næste hold starter i uge 14 – bed om henvisning fra din læge 

Du kan også ringe til Forløbskoordinator Anne Marie Andersen tlf. 30 78 82 88



Spørgsmål sendt forud samt P-plads

• Har velbehandlede atrieflimmer patienter forhøjet risiko for at dø af hjertestop?

• Fordele og ulemper ved radiofrekvens ablation,  hvor slemt skal det være 
før man vil overveje denne behandling?

• Bør man overvåge hjerterytmen en gang om året med henblik på at 
spotte tegn på forværring?

• Blodfortyndende midler kan have bivirkninger bl.a. reduktion af blodpladeantal, 
hvis midlet i så fald opgives, hvor lang tid vil det vare inden bivirkningen er ophørt?



Det vi ikke nåede?


