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Denne oversikten over atrieflimmer er 
hentet fra forfatterens prøveforelesning 
for graden ph.d. Oversikten er dekkende 
som pensum i atrieflimmer for siste års 
medisinstudenter.

Introduksjon
Normal anatomi og sinusrytme 
versus atrieflimmer
Normal sinusrytme starter i sinusknuten. 
Cellene i sinusknuten har evne til 
spontan depolarisering og kalles 
derfor pacemakerceller. Den elektriske 

depolariseringen starter i sinusknuten 
og sprer seg raskt og organisert gjennom 
atriene. Annulus fibrosus separerer og 
sikrer elektrisk isolasjon mellom atriene 
og ventriklene. Atroventrikulærknuten 
(AV-knuten) er eneste område med 
elektrisk kommunikasjon mellom atriene 
og ventriklene. Cellene i AV-knuten har 
sent ledende fibre som siker en forsinkelse 
mellom atrie- og ventrikkelkontraksjonen. 
Dette gir atriene tid til å kontrahere og 
tømme seg før ventriklene kontraherer (1).
        Under anfall med atrieflimmer er den 
organiserte depolariseringen erstattet med 

Figur 1. Preeksitasjonssyndrom og preekstitert atrieflimmer.

Til venstre EKG fra defibrillator som viser preeksitert atrieflimmer hos en 13 år gammel gutt med brått
innsettende sirkulasjonsstans. Til høyre EKG etter defibrillering som viser kort PR-intervall, deltabølger,
lett breddeøket QRS og antydningsvis repolariseringsforstyrrelser .
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multiple høyfrekvente depolariserende 
foci bestående bl.a. av reentrykretser, som 
hurtig endrer lokalisasjon i atriet, og dette 
fører til en rask dyssynkron atriekontraksjon. 
Forsinkelsen i AV-knuten sikrer at den 
raske frekvensen i atriene ikke overledes 
til ventriklene i et 1:1-forhold. Dette kan 
likevel skje hos enkelte personer med 
preeksitasjonssyndrom. Atrieflimmer 
kan i slike tilfeller føre til en så rask 
ventrikkelfrekvens at sirkulasjonen opphører 
og tilstanden kan være livstruende (figur 
1). Det er av stor viktighet at en ikke gir 
medikamenter med AV-blokkerende 
effekt (betablokker, verapamil, diltiazem, 
digitalis, adenosin etc.) til pasienter med 
preeksitasjon og atrieflimmer da dette 
vil kunne lede til hurtigere 1:1-overledet 
atrieflimmer med sirkulasjonsstans/
hjertestans som følge. Riktig behandling 
av disse pasientene er først og fremst 
elektrokonvertering, alternativt 
natriumkanalblokkere som flekianid 
som senker ledningshastigheten i den 
aksessoriske bunten (2).

Definisjon og klassifikasjon
Atrieflimmer er en supraventrikulær 
takyarytmi med ukoordinert elektrisk 
atrieaktivering og ineffektiv atriekontraksjon 
karakterisert av irregulære R-R-intervaller 
og fravær av distinkte repeterende p-bølger 
i ekg (figur 2). Klinisk atrieflimmer defineres 
som atrieflimmer dokumentert på et full-
stendig 12-avlednings ekg eller en ekg-stripe 
med varighet på minst 30 sekunder (3).

        Atrieflimmer klassifiseres på følgende 
måte ifølge European Society of Cardiology 
(ESC) sine retningslinjer (3):
        Første atrieflimmerepisode: Atrie-
flimmer som ikke er diagnostisert tidligere 
uavhengig av varighet og symptomer. 
        Paroksysmal atrieflimmer: Atrie-
flimmer som terminerer spontant eller ved 
intervensjon innen 7 dager fra debut.
        Persisterende atrieflimmer: Atrie-
flimmer av varighet utover 7 dager fra 
debut.
        Persisterende langvarig atrieflimmer: 
Persisterende atrieflimmer med varighet 
over 12 måneder (der en har bestemt seg 
for en rytmekontrollstrategi).
        Permanent atrieflimmer: 
Atrieflimmeren er akseptert av pasient 
og lege, og det vil ikke bli gjort ytterligere 
forsøk på å reetablere sinusrytme.
        Det skal bemerkes at det kun er 
valget av behandlingsstrategi som skiller 
persisterende langvarig atrieflimmer fra 
permanent atrieflimmer.

Epidemiologi
Atrieflimmer er den hyppigste forekomne 
arytmi hos voksne med en prevalens på 
2-4 %. Det forventes en 2-3 ganger økning 
i atrieflimmerprevalens neste 3 tiår, og 
atrieflimmer regnes nå som en global 
epidemi. I Norge er det på landsbasis         
75 000 -100 000 personer med atrie-
flimmer. I Asker og Bærum er prevalensen 
hos 75-åringer på ca. 10 %. Livstidsrisiko for 
å utvikle atrieflimmer er 1 av 3 hos personer 

Figur 2. EKG med atrieflimmer.

EKG hos pasient med atrieflimmer karakterisert ved uregelmessige R-R-intervall og fravær av distinkte 
repeterende p-bølger.
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med europeisk opphav ved alder 55 år (3, 
4). 
        Atrieflimmer gir en 3,5 ganger 
øket mortalitetsrisiko. Sammenliknet 
med personer uten atrieflimmer er død 
av alle årsaker 2 ganger høyere hos 
kvinner og 1,5 høyere hos menn med 
atrieflimmer. De vanligste dødsårsaker hos 
atrieflimmerpasienter er hjertesvikt (15 
%), malignitet (23 %), sepsis (17 %) og 
hjerneslag (7 %) (3).

Risikofaktorer forbundet med 
atrieflimmerutvikling
Alder, kjønn, og en rekke vanlige syk-
dommer og livsstilsfaktorer øker atrie-
flimmerrisikoen. Størst betydning har 
alder, og risikoen dobles for hvert tiår. I 
Framingham-populasjonen var årlig insidens 
av atrieflimmer hos de yngre < 65 år 
1,9/1000 personer for kvinner og 3,1/1000 
personer for menn, mens den hos eldre 
> 85 år var 31/1000 personer for kvinner 
og 38/1000 personer for menn. I følge de 
siste atrieflimmer-retningslinjene fra ESC 
er det nå en anbefaling om screening for 
atrieflimmer hos personer > 65 år (3, 5). 
        Hjertesvikt og atrieflimmer forekommer 
ofte sammen og deler komorbiditeter; de er 
gjensidige medsammensvorne. Hjertesvikt 
gir 3 ganger økt risiko for atrieflimmer, og 
1/3 av alle hjertesviktpasienter utvikler 
atrieflimmer. Atrieflimmer øker også 
risikoen for hjertesviktutvikling, og hele 2/3 
av alle atrieflimmerpasienter får hjertesvikt. 
Prevalensen av atrieflimmer ved hjertesvikt 
øker med New York Heart Association 
(NYHA) funksjonsklasse. Prevalensen er 
mindre enn 10 % i NYHA-klasse I, mens den 
er opptil 55 % i NYHA-klasse IV (5, 6). 
        Hypertensjon øker atrieflimmerrisikoen 
1,5 ganger for menn og 1,4 ganger for 
kvinner. Selv høyt normalt blodtrykk, er 
av betydning. Systolisk blodtrykk ≥ 128 
mm Hg og diastolisk blodtrykk ≥ 80 mm 
Hg hos middelaldrene menn med 35 
år oppfølgingstid var assosiert med en 
risikoøkning for atrieflimmer på henholdsvis 
1,5 og 1,8 ganger i forhold til dem med 
lavere trykk. Atrieflimmer-retningslinjer til 
ESC anbefaler nå screening for atrieflimmer 
hos pasienter med hypertensjon (3, 5). 
        I atrieflimmerpopulasjonen er 
prevalensen av diabetes mellitus ca. 20 %. 

Framingham-populasjonen viste at diabetes 
mellitus er en uavhengig bidragsyter til 
atrieflimmerutvikling med oddsratio (OR) 
1,4 for menn og 1,6 for kvinner. I VALUE-
studien observerte en at utvikling av 
diabetes type II i oppfølgingsperioden nær 
doblet risikoen for atrieflimmer (5).
        Overvekt er i likhet med atrieflimmer 
en økende global epidemi. En enhet 
økning i kroppsmasseindeks (KMI) øker 
atrieflimmerforekomsten med 4 %. 
Målrettet vektreduksjon på 10 % eller mer 
hos overvektige atrieflimmerpasienter 
har vist 6 ganger større atrieflimmerfri 
overlevelse i forhold til dem med mindre 
vektnedgang (5). 
        Obstruktiv søvnapné har en 
prevalens på ca. 4 % hos friske middel-
aldrende kvinner og 9 % hos menn. 
Atrieflimmerpasienter som kommer til 
konvertering, har vist høyrere prevalens 
av obstruktiv søvnapné sammenliknet 
med andre hjertepasienter (OR 2,2). Det 
foreligger en synergistisk effekt mellom 
atrieflimmerterapi og behandling av 
obstruktiv søvnapné. Obstruktiv søvnapné 
er assosiert med høyere residivfrekvens 
av atrieflimmer etter elektrokonvertering, 
dårligere effekt av farmakologisk 
antiarytmisk terapi og høyere risiko for 
atrieflimmerresidiv på kort sikt etter 
atrieflimmerablasjon (5).
        Kaukasiere har høyere risiko for atrie-
flimmer enn bl.a. afroamerikanere. En 
metaanalyse med 10 inkluderte studier viste 
at afroamerikanere har 49 % lavere risiko 
for atrieflimmer. Likevel er risikofaktorer 
assosiert med atrieflimmerutvikling 
hyppigere hos afroamerikanere. For 
å undersøke hvorvidt det er genetikk 
eller miljø som utgjør forskjellene i 
atrieflimmerrisiko gjorde Marcus et al. 
korrelasjonsanalyser: Graden av europeisk 
avstamning hos afroamerikanere ble 
korrelert til risiko for atrieflimmerutvikling. 
For hver 10 % økning i europeisk 
avstamning økte risiko for atrieflimmer 10 
% (5).
        Atrieflimmer forekommer hyppigst hos 
menn. I ARIC-studien hadde kvinner 46 % 
lavere risiko for atrieflimmer sammenliknet 
med menn i samme alder. Likevel har 
kvinner med atrieflimmer mer symptomer, 
lengre atrieflimmerepisoder og raskere 
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hjertefrekvens under atrieflimmeranfall. 
Kvinner har høyere hjerneslagrisiko og en 
2.5 ganger høyere atrieflimmerrelatert 
kardiovaskulær dødelighet sammenliknet 
med menn (3, 5). 

Økonomiske konsekvenser 
I Storbritannia utgjør kostnaden av 
atrieflimmer en % av helsebudsjettet og i 
USA 16-26 milliarder dollar årlig. Omtrent 
30 % av atrieflimmerpasientene har minst 
1 og 10 % har ≥ 2 sykehusinnleggelser årlig, 
dvs. dobbelt så hyppig hospitalisering som 
tilsvarende pasienter uten atrieflimmer     
(3, 5). 

Patofysiologi
Elektrofysiologi 
Depolarisering av hjertemuskelceller 
er i all hovedsak styrt av natrium- og 
kalsium-ionestrømmer inn i muskel-
cellene, mens repolarisering i all 
hovedsak skyldes at kalium strømmer 

ut av cellen. Depolarisering kan 
utløse et aksjonspotensial, dvs. en 
hurtig endring i elektrisk potensial 
over cellemembranen.  Atrieflimmer 
er karakterisert ved høyfrekvente 
uorganiserte aksjonspotensialer i atriet 
som medfører dyssynkron atriekontraksjon 
og uregelmessig ventrikkelkontraksjon. 
Den rådende hypotesen om hvordan 
atrieflimmer oppstår og opprettholdes, er at 
høyfrekvente triggere (aksjonspotensialer) 
setter i gang reentrykretser som forplanter 
seg i et funksjonelt eller strukturelt 
forandret atrium. Betydningen av de 
igangsettende triggerne kan avta med 
tiden fordi strukturendringen i atriene 
progredierer og i seg selv får evne til å 
opprettholde atrieflimmeren (7).
        Haïssaguerre et al. viste at atrie-
flimmertriggere ofte oppstår i finger-
liknende muskeldrag som strekker 
seg inn i lungevenene (figur 3) (8). 
Ablasjon, dvs. elektrisk isolasjon av disse 
muskeldragene fra øvrig atriemuskulatur, 

Figur 3. Atrieflimmer-triggere i lungevenens muskeldrag.

Atrieflimmer starter i fingerliknende drag av atriemuskulatur som strekker seg inn i lungevenene. Spontan 
aktivitet i disse muskeldagene vil utløse atrieflimmeranfall
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reduserer atrieflimmerbyrden. Muskel-
dragene i lungevenene har unike elektriske 
egenskaper og en kompleks fiberarkitektur 
som øker tilbøyeligheten til ektopisk 
aktivitet og reentryfenomener. Myocyttene 
i disse muskeldragene har en diastolisk 
lekkasje av kalsium fra sarkoplasmatisk 
retikulum. Denne kalsiumstrømmen 
aktiverer natrium/kalsium-ionebyttere 
i cellemembranen der natriumstrøm 
inn i cellen fører til depolarisering 
med resulterende tidlige eller sene 
etterdepolariseringer og ektopisk aktivitet. 
Det er også beskrevet en reentrymekanisme 
ansvarlig for lungevenetriggere (7).
        Like viktig som triggere er et substrat i 
atriet som kan opprettholde atrieflimmeren 
ved stabilisering av reentrykretser. 
Reentrykretser er aksjonspotensialer 
som beveger seg gjennom myokard i ring 
eller i spiral. Billedlig kan en tenke seg at 
aksjonspotensialet beveger seg fremover 
i sirkel som en hund som jager sin egen 
hale. For at reentrykretsen ikke skal slukke 
spontant må myokardcellene på starten 
av reentrykretsen være eksitable (dvs. 
ikke refraktære) når neste sirkelrunde 
påbegynnes. Elektrofysiologiske egenskaper 

som opprettholder reentryfenomener, 
er derfor sen ledningshastighet i vevet 
sammen med en kort refraktærperiode, dvs. 
kort bølgelengde (bølgelengde = summen 
av ledningshastighet og refraktærperiode) 
(figur 4). Jo kortere bølgelengde, desto 
mindre kan reentrykretsen være i romlig 
utstrekning (7).
        Sykdomsprosessen i atriet som 
stabiliserer atrieflimmeren kalles atrial 
kardiomyopati og består i endrede 
strukturelle forhold som dilatasjon, 
fibrose samt funksjonelle endringer 
på cellulært nivå som endringer i 
distribusjon av ionekanaler og gap 
junctions. I tillegg forekommer patologisk 
atrial autonom hyperinnervering og 
denervering. Atrial kardiomyopati fører 
til sen ledningshastighet i vevet og 
forkortet refraktærperiode. Mekanismen 
for reentry ved atrieflimmer består av 
to hovedhypoteser: 1) Multiple rotorer 
som består av fikserte eller bevegelige 
spiralformede funksjonelle reentrykretser 
og 2) «multiple wavelet»-hypotesen der 
det foreligger multiple uavhengige bølger 
av depolarisering opprettholdt av både 
strukturell og funksjonell reentry (7).

Figur 4. Reentry.

Reentry er aksjonspotensialer som sprer seg i myokard i sirkel eller i spiral som en hund som jager sin egen 
hale. Når aksjonspotensialet starter (gul stjerne), blir myokard refraktært (mørk rød farge). Så lenge en 
har refraktært myokard kan det ikke dannes nye aksjonspotensialer i muskelcellene. For at reentry skal 
vedlikeholdes må myokardet være eksitabelt igjen (rosa) når en ny sirkelrunde påbegynnes.
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Det autonome nervesystemet og patologisk 
atrial innervering påvirker også tendensen 
til atrieflimmer. Sympatikusaktivering 
vil øke intracellulært kalsium (diastolisk 
lekkasje fra sarkoplasmatisk retikulum), 
og dette medfører sekundært en 
depolarisering av myocyttene gjennom 
natrium/kalsium-ionebyttere i 
cellemembranen. Dette utløser tidlige og 
sene etterdepolariseringer som gir opphav 
til dannelse av ektopiske aksjonspotensialer 
(ektopisk aktivitet). Stimulering av 
det parasympatiske nervesystemet vil 
forkorte refraktærperioden i myocyttene 
gjennom åpning av acetylkolin-avhengige 
kaliumkanaler. Vagalt utløst atrieflimmer 
sees typisk hos atleter og ved atrieflimmer 
utløst av alkohol. Dyreforsøk har vist at 
simultan parasympatisk og sympatisk 
aktivering har evne til å utløse atrieflimmer-
episoder hos forsøksdyr (figur 5). Man 
tenker seg at atrieflimmer hos atleter 
utløses på en liknende måte, dvs. der 
høy sympatikustonus under anstrengelse 
avløses av høy parasympatisk nerveaktivitet 
rett etter anstrengelse (9-11).
        Atrial kardiomyopati er resultat av 
sykdomsprosesser i atriene som er relatert 
aldring, og de atrieflimmerassosierte 
livsstilssykdommene nevnt i epidemiologi-
delen; andre faktorer av betydning er 
alkoholoverforbruk, fysisk inaktivitet og 
røyking (3, 7).

Figur 5. Atrielfimmer utløst av autonom nerveaktivitet.

Forkortelser: VNA: Vagusnerveaktivitet (parasympatikus), SGNA: stellatus ganglionaktivitet (sympatikus), 
PAF: paroksysmal atrieflimmer. Figuren viser atrieflimmer i ekg-et til et forsøksdyr utløst av simultan 
parasympatikus- og sympatikusaktivitet. Sympatikus vil føre til spontan trigget aktivitet på grunn av 
diastolisk kalsiumlekkasje fra sarkoplasmatisk retikulum med aktivering av Na/Ca-ionebyttere i celle-
membranen som gir depolarisering og opphav til tidlige og sene etterdepolariseringer. Vagusnerveaktivitet 
åpner acetylkolinfølsomme kaliumkanaler og fører til kortere refraktærperiode som vil stabilisere 
reentrykretser i atriet. 

Hjertesvikt og atrieflimmer
Hjertesvikt er en viktig bidragsyter til atrial 
kardiomyopati og atrieflimmerutvikling. 
Ved hjertesvikt vil øket fylningstrykk 
føre til atriedilatasjon som igjen 
medfører dispersjon/spredning av 
refraktærperioden i ulike deler av atriet. 
Aktivering av sympatikus og aktivering 
av renin-angiotensin-aldosteron (RAAS)-
systemet vil føre til inflammasjon og 
dernest diffus atrial fibrose som senker 
ledningshastigheten i atriemuskulaturen. 
Økning i brain natriuretic peptide 
(BNP) påvirker kalsiumomsetningen i 
lungevenemyocyttene og leder til øket 
ektopisk aktivitet fra lungevenene (figur 6) 
(3, 6, 7).
        Atrieflimmer kan også i seg selv 
føre til hjertesvikt, og tilstanden kalles 
takykardiomyopati. Både takykardi og 
irregulær ventrikkelkontraksjon vil bidra 
til takykardiomyopati. Cellulære patogene 
mekanismer involverer kalsiumlekkasje 
og apoptose, sympatikus- og RAAS-
aktivering og dernest inflammasjon. Det 
kliniske forløpet ved takykardiomyopati 
er utvikling av hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon (HFrEF), ofte ca. 3 
uker ut i forløpet av rask persisterende 
atrieflimmer. Konvertering tilbake til 
sinusrytme reverserer tilstanden tilbake 
til normal hjertefunksjon i løpet av ca. 
2 uker (figur 7). Frekvenskontroll alene 
kan bedre takykardiomyopati. Likevel 
vil irregulær rytme også ha betydning 
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for hjertesviktutviklingen. Analogt til 
dette er typisk pasienter med stor byrde 
av ventrikulære ekstrasystoli (VES). 

Figur 6. Hjertesvikt forårsaker atrieflimmer.

Figur modifisert fra Servier Medical Art. RAAS: renin-angiotensin-aldosteron-systemet.

Figur 7. Utvikling av takykardiomyopati.

RAAS: renin-angiotensin-aldosteron-systemet, 
HFrEF: hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, 
LVEF: venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon.

Irregulariteten i hjerterytmen ved multiple 
VES kan utløse HFrEF på liknende måte 
som ved klassisk takykardiomyopati hos 
dem med atrieflimmer. Ablasjon av fokus 
for VES, ev. reduksjon av VES-byrden med 
medikamenter, vil da typisk reversere 
hjertesvikten. Ikke alle pasienter med rask 
atrieflimmer eller multiple VES vil utvikle 
hjertesvikt. Det foreligger sannsynligvis 
en individuell sårbarhet/tilbøyelighet til å 
utvikle tilstanden (6).
        Atrielfimmer kan også forverre 
allerede preeksisterende HFrEF, og på 
liknende måte som ved takykardiomyopati 
vil konvertering tilbake til sinusrytme 
forbedre symptomer, hjertefunksjon 
og prognose ved etablert hjertesvikt. 
I de siste atrieflimmerretningslinjene 
til ESC er det nå klasse Ic-anbefaling 
for atrieflimmerablasjon ved HFrEF og 
atrieflimmer (3, 6). 
        Hjertesvikt med bevart ejeksjons-
fraksjon (HFpEF) er en tilstand der 
pasienten har symptomer på hjertesvikt 
i fravær av redusert ejeksjonsfraksjon 
(EF ≥ 50 %). Hjertesviktsymptomene er 
relatert til at hjertet har forstyrret diastolisk 
funksjon og økt fylningstrykk. Som for HFrEF 
er også atrieflimmer hyppig ved HFpEF. 
HFpEF bidrar til atrieflimmerutvikling på 
liknende måte som ved HFrEF gjennom 
atriedilatasjon, inflammasjon og fibrose. 
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viktigste mekanismen for trombedannelse 
er blodstase i atriene grunnet manglende 
atriekontraksjon. Umiddelbart etter 
konvertering til sinusrytme er fortsatt 
atriekontraksjonen ineffektiv over en 
periode, noe som kan føre til sen trombo-
emboli etter konvertering. Av den grunn 
bør antikoagulasjon fortsette i minimum 
4 uker etter konvertering selv hos 
pasienter med lav risiko for hjerneslag når 
atrieflimmerepisoden har vart utover 24 
timer. Andre mekanismer av betydning 
for trombedannelse er inflammasjon 
og ubalanse mellom protrombotiske og 
antitrombotiske systemer i atriets endokard 
(11). 

Behandlingsalternativer
Integrert pasientbehandling (ABC)
Behandlingen av pasienter med atrie-
flimmer bør koordineres over ulike nivåer 
i helsevesenet. Pasienten bør ivaretas av 
et multidisiplinært team, og behandlingen 
skal være i tråd med pasientens individuelle 
behov. «ABC Atrial fibrillation Better 
Care holistic pathway» er et system 
som koordinerer og effektiviserer 
håndteringen av pasienten over ulike 
nivåer. En slik tilnærming er assosiert 
med lavere mortalitet og lavere forekomst 
av hjerneslag, blødningskomplikasjoner, 
kardiovaskulær død og hospitalisering. 
A står for antikoagulasjon/forebygge 
hjerneslag, B for behandling av symptomer 
og C for kardiovaskulær- og komorbiditets-
optmalisering (3).

Atrielfimmer er videre en pådriver for 
progresjon og utvikling av HFpEF. Det skjer 
hovedsakelig gjennom 3 patofysiologiske 
prosesser: 1) tap av atriekontraksjon og 
irregulær rytme, 2) takykardi og 3) diffus 
fibrose.
        Minuttvolum og fylningstrykk er delvis 
avhengig av venstre ventrikkels diastoliske 
fylning, og atriekontraksjonen står for 
30 % av venstre ventrikkels fylning hos 
personer under 50 år, mens den hos eldre 
personer står for opptil 70 % av fylningen. 
Tap av atriekontraksjonen vil sammen med 
takykardi og irregulær rytme nedsette 
ventriklenes fylning, øke fylningstrykket og 
redusere minuttvolumet (figur 8) (6).
        Kronisk takykardi forverrer hjertets 
diastoliske funksjon over tid med øket 
myokardial stivhet og endret diameter på 
kollagenfibrillene i hjertet. Til forskjell fra 
klassisk takykardiomyopati er forverringen 
i diastolisk funksjon ikke fullt reversibel 
ved reetablering av sinusrytme. Øket 
fylningstrykk under atrieflimmer vil aktivere 
sympatikus og RAAS-systemet med 
inflammasjon og øket fibrose som resultat. 
Samlet sett vil overnevnte mekanismer 
være en pådriver til utvikling og forverring 
av HFpEF (6).

Tromboemboli 
Tromboemboli er den viktigste 
komplikasjonen til atrieflimmer, og 
atrieflimmer er vanligste årsak til 
hjerneslag hos eldre. Tromber oppstår i 
venstre aurikkel og er av venøs karakter 
bestående av erytrocytter og fibrin. Den 

Figur 8. Atrieflimmer bidrar til utvikling og progresjon av HFpEF.
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ABC – A (antikoagulasjon / 
forebygge hjerneslag)
Beregning av hjerneslagrisiko
Antikoagulasjonsbehandling er 
hjørnestenen i atrieflimmerterapi og er 
den eneste behandling med sikker effekt 
på harde endepunkter. Atrieflimmer 
øker hjerneslagrisiko 5 ganger. Økningen 
i hjerneslagrisiko er ikke homogen 
i atrieflimmerpopulasjonen, men 
varierer avhengig av tilstedeværelse av 
hjerneslagrisikofaktorer og -modifikatorer. 
Disse risikofaktorene settes sammen i 
skåringssystem som brukes til estimering 
av hjerneslagrisiko hos enkeltpasienter. Det 
mest brukte skåringssystemet er CHA2DS2-
VASc-skår som består av enkle kliniske 
parametere som forekomst av hypertensjon, 
diabetes mellitus, hjertesvikt, alder over 
65 år, karsykdom, tidligere gjennomgått 
hjerneslag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA) samt kjønn (figur 9). Studier på 
atrieflimmer og hjerneslag dokumenterer 
godt effekten av antikoagulasjonsterapi ved 
CHA2DS2-VASc-skår ≥ 2 hos menn og ≥ 3 
hos kvinner. I klinisk praksis er det imidlertid 
vanlig å starte antikoagulasjonsbehandling 
ved CHA2DS2-VASc ≥ 1 hos menn og 
≥ 2 hos kvinner. Å være kvinne gir 1 
poeng i CHA2DS2-VASc-systemet. 
Kjønn alene skal imidlertid ikke styre 
oppstart av antikoagulasjonsbehandling. 
Kjønn er en risikomodifikator og gir 
kvinner høyere total hjerneslagrisiko 
enn menn ved tilstedeværelse av andre 
hjerneslagrisikofaktorer. Det er viktig å 
huske at hjerneslagrisiko ikke er statisk, 
den forandrer seg over tid. Hos ikke-
antikoagulerte atrieflimmerpasienter bør 
derfor hjerneslagrisiko estimeres ved hver 
kliniske kontroll (3).

Beregning av blødningsrisiko
Antikoagulasjonsbehandling medfører 
blødningsrisiko. På lik linje med hjerne-
slagrisiko er ikke blødningsrisikoen 
homogen hos antikoagulerte pasienter, 
men avhengig av risikofaktorer assosiert 
med blødning. Risikofaktorene er satt 
sammen i skåringssystemer hvor HAS-
BLED-skår er mest brukt (figur 10). 
Mange av risikofaktorene for blødning 
sammenfaller med risikofaktorene for 

iskemisk hjerneslag. Dvs. at pasienter 
med høy blødningsrisiko under pågående 
antikoagulasjonsbehandling også har 
høy atrieflimmerrelatert hjerneslagrisiko. 
HAS-BLED-skår ≥ 3 ansees som høy 
blødningsrisiko. Høy HAS-BLED-skår 
skal ikke medføre seponering av anti-
koagulasjonsbehandling. Ved høy HAS-
BLED-skår skal en behandle modifiserbare 
blødningsrisikofaktorer som hypertensjon, 
seponere medikamenter som NSAID og 
kutte ned på alkoholinntaket etc. Ved 
fortsatt høy skår grunnet ikke-modifiserbare 
risikofaktorer skal en etablere et tettere 
oppfølgingsprogram for å raskt kunne 
håndtere blødningsproblematikk. De 

Figur 9. CHA2DS2-VASc-skår. 
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eneste absolutte kontraindikasjoner for 
antikoagulasjonsterapi er pågående alvorlig 
blødning, alvorlig anemi under utredning, 
alvorlig trombocyttopeni (< 50 × 109/l) og 
nylig høyrisikoblødning (hjerneblødning). 
Blødningsrisiko varierer over tid, og HAS-
BLED skal derfor estimeres ved hver kliniske 
kontroll (3).

Antikoagulasjonsbehandling 
Antikoagulasjonsbehandling ved atrie-
flimmer er godt dokumentert. Vitamin 
K-antagonister (VKA) som warfarin 
reduserer hjerneslagrisiko med 64 
% og død av alle årsaker med 26 % 
sammenliknet med placebo (3). VKA 
er eneste behandlingsalternativ for 
pasienter med reumatisk mitralstenose 
og mekaniske hjerteventilproteser 
(klafferelatert atrieflimmer), men VKA 
har et smalt terapeutisk vindu og effekten 
varierer grunnet genetiske forhold, 
medikamentinteraksjoner (antibiotika, 
amoidaron, naturlegemidler som 
johannesurt og blodplatehemmere) og 
inntak av bestemte matvarer og da særlig 
grønne grønsaker. Den variable effekten av 
VKA hos ulike personer gjør at doseringen 
må individualiseres ved bruk av INR-
målilnger (12). 
        Nyere non-vitamin K-antagonist 
orale antikoagulanter (NOAK) har vært 
tilgjengelige siden ca. 2010 og har for en 
stor del erstattet bruken av VKA ved ikke-
klafferelatert atrieflimmer. De fire NOAK-
ene apiksaban, dabigatran, endoksaban 

og rivaroksaban er enkle å dosere, 
trenger i langt mindre grad individualisert 
dosering og har i studier vist seg å være 
like effektive som warfarin for reduksjon 
av hjerneslagrisiko. I tillegg gir NOAK-
ene lavere forekomst av intrakranielle 
blødninger (13-16). Apiksaban er mer 
effektiv og har samme blødningsrisiko som 
acetylsalisylsyre (17). Acetylsalisylsyre 
er ikke mer effektiv enn placebo for 
reduksjon av hjerneslagrisiko ved 
atrieflimmer, og dobbel blodplatehemming 
er mindre effektivt enn warfarin og har 
samme blødningsrisiko (3). Dobbel 
blodplatehemming og acetylsalisylsyre har 
derfor ingen plass i hjerneslagforebyggende 
behandling ved atrieflimmer. Et flyt-
skjema for praktisk håndtering av anti-
koagulasjonsbehandling er vist i figur 11.

Antikoagulasjonsbehandling ved 
kardiomyopatier
Hos atrieflimmerpasienter med hypertrofisk 
kardiomyopati (HCM) er hjerneslagrisikoen 
åtte ganger høyere enn hos dem uten 
HCM. Antikoagulasjonsbehandling skal 
derfor gis atrieflimmerpasienter med 
HCM uavhengig av CHA2DS2-VASc-skår 
(18), og det anbefales screening med 
Holter-ekg hver sjette måned for å avdekke 
ev. asymptomatisk atrieflimmer (19). 
Både venøs og arteriell tromboserisiko 
er sannsynlig høyere hos pasienter med 
mutasjoner i lamin-genet (20). Tidspunktet 
for oppstart av antikoagulasjon hos 
ellers friske atrieflimmerpasienter med 

Figur 10. HAS-BLED-skår.
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LAA-okkluder ga også på sikt en mulig 
lavere blødningsrisiko enn VKA og har 
en 98 % implantasjonssuksess og en 
4 % komplikasjonsfrekvens etter 30 
dager. Dette gjør at aurikkellukking kan 
være nyttig for pasienter der VKA er 
kontraindisert. Etter implantasjon av 
Wathcman LAA-okkluder er det vanlig at 
pasienten bruker blodplatehemmer; først 
acetylsalisylsyre og klopidogrel, deretter 
acetylsalisylsyre alene på ubestemt tid. 
Hos pasienter med kontraindikasjon mot 
blodplatehemmer kan prosedyrer der en 
via thorakoskop eller katetre klipser eller 
syr igjen venstre aurikkel være et alternativ 
(f.eks. Lariat- eller Atricure-systemet (figur 
12 B og C). Ved operasjoner for andre 
hjertesykdommer som hjerteklaffsykdom 
kan også at aurikkelen fjernes eller sys igjen 
i samme seanse. Det gjøres da ofte også 
samtidig kirurgisk atrieflimmerablasjon. 

laminmutasjon er foreløpig uklart. I klinisk 
praksis ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet har vi valgt å antikoagulere 
pasienter med laminmutasjon og 
atrieflimmer uavhengig av CHA2DS2-VASc-
skår på liknende måte som for HCM.

Aurikkellukking
Lukking av venstre aurikkel er et mulig 
alternativ til antikoagulasjonsbehandling 
som hjerneslagforebyggende behandling 
(figur 12). 
       Hos noen pasienter er antikoagulasjons-
behandling kontraindisert eller uønsket 
grunnet en høy blødningsrisiko. 
Watchman left atrial appendage (LAA)-
okkluder er eneste device som er testet 
i randomiserte studier (figur 12 A), og 
hos atrieflimmerpasienter med moderat 
hjerneslagrisiko er den ikke-underlegen 
VKA. Implantasjon av Wathcman 

Figur 11. Flytskjema for antikoagulasjonsbehandling.
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kontroll. Betablokkere er førstevalg, unntatt 
hos pasienter med en historie på alvorlig 
bronkospasme. Kalsiumblokkere som 
verapamil eller diltiazem, er gode valg hos 
symptomatiske pasienter og studier har 
vist at disse gir bedre fysisk utholdenhet 
sammenliknet med betablokker. Kalsium-
blokkere er kontraindisert ved HFrEF og 
dosen må justeres i forhold til alvorlig 
nyre eller leversvikt. Digitalispreparater 
(digoksin og digitoksin) kan være nyttig 
hos hypotensive hjertesviktpasienter, men 
medikamentene har begrenset effekt ved 
tilstander med høy sympatikus tonus. 
Digitalispreparater har et smalt terapeutisk 
vindu, og overdosering er assosiert med 
øket mortalitet. I Norge er det digoksin som 
er lettest tilgjengelig for bruk. Preparatet 
elimineres hovedsakelig gjennom nyrene, 
og det er derfor viktig å starte forsiktig med 
små doser og gradvis opptitrering hos eldre 
og hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 
Amiodaron kan gis for frekvenskontroll 
når de tidligere nevnte medisinene ikke 
gir tilstrekkelig effekt. Amoidaron er godt 
tolerert ved HFrEF. Bruk av amoidaron 
over lengre tid er uønsket hos yngre fordi 
preparatet har mange til dels alvorlige 
bivirkninger, og preparatet er kontraindisert 
ved samtidig tyreoideasykdom. Amoidaron 

Aurikkellukking er kun sammenliknet med 
VKA, og det foreligger ikke studier per dags 
dato som sammenlikner aurikkellukking 
med antikoagulasjonsbehandling med 
NOAK (3).

ABC - B (bedre symptomkontroll)
Frekvenskontroll
Frekvenskontroll av atrieflimmer gir 
ofte tilstrekkelig symptomkontroll, og 
alle pasienter med atrieflimmer skal 
ha slik behandling. Frekvenskontroll 
er førstevalg hos pasienter med lite 
symptomer. Studier har vist at det er 
tilstrekkelig å senke frekvensen til < 110/
min uavhengig av hjertesviktstatus. 
Likevel kan det hos utvalgte pasienter 
være riktig å tilstrebe en mer aggressiv 
frekvenskontroll, dvs. < 80/min. Dette 
gjelder pasienter med persisterende 
symptomer på mild frekvenskontroll, 
pasienter med takykardiomyopati og hos 
pasienter med behov for biventrikulær 
pacing. I akuttsettingen før oppstart av 
frekvensreduserende medikasjon er det 
viktig at klinikeren vurderer underliggende 
årsaker til takykardi som anemi, blødning, 
dehydrering og infeksjoner (3). 
        Medikamenter, alene eller i 
kombinasjon, kan brukes for frekvens-

Figur 12. Systemer for aurikkellukking.
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øker effekten av samtidig VKA-behandling 
slik at en bør overveie dosereduksjon av 
VKA og tettere INR-kontroller den første 
tiden.
        Ikke-farmakologisk frekvenskontroll 
med iatrogent totalblokk ved radiofrekvens-
ablasjon av AV-knuten etter implantasjon 
av pacemaker brukes når farmakologisk 
frekvenskontroll ikke gir tilstrekkelig 
effekt. Studier på AV-knute albasjon for 
frekvenskontroll har i hovedsak inkludert 
eldre pasienter med begrenset forventet 
levetid, derfor er behandlingen som 
hovedregel best egnet for eldre pasienter 
(3). 

Rytmekontroll
Rytmekontroll innebærer reetablering 
av vedvarende sinusrytme hos pasienter 
med atrieflimmer. Målet med rytme-
kontroll er bedring av symptomer og 
livskvalitet. Det er viktig å bemerke at 
antikoagulasjonsbehandling styres av 
risikofaktorer for hjerneslag i henhold til 
CHA2DS2-VASc-skår selv ved oppnådd 
sinusrytme. Rytmekontroll kan innebære 
en eller flere av følgende strategier: 
Konverteringsforsøk elektrisk eller 
farmakologisk, antiarytmisk medisinering 
og/eller kateterablasjon (3).
        Behandling med rytmekontroll 
styres etter symptomer. Eldre pasienter 
kan ha tilpasset aktivitetsnivået til 
symptomene og kan av den grunn oppgi 
lite plager. En anbefalt strategi ved uklar 
symptomrelasjon er å forsøke elektro-
konvertering og deretter revaluere 
pasientens symptomer/funksjonsnivå. Ved 
paroksysmal atrieflimmer vil Holter-ekg 
kunne relatere symptomer til episoder med 
atrieflimmer. Følgende faktorer taler for en 
rytmekontrollstrategi: pasientens ønske, 
tilstedeværelse av takykardiomyopati, 
yngre alder, nyoppstått atrieflimmer, 
normalstort eller kun moderat forstørret 
venstre atrium, få komorbide tilstander, 
vanskelig kontrollerbar hjertefrekvens og 
atrieflimmer relatert til annen sykdom 
(postoperativ atrieflimmer og atrieflimmer 
ved tyreotoksikose) (3). 
        Elektrokonvertering gir vanligvis rask 
reetablering av sinusrytme, og suksessraten 
er høyere dersom pasienten er forbehandlet 
med et antiarytmikum. Hos hemodynamisk 

ustabile pasienter med atrieflimmer skal 
elektrokonvertering skje uten opphold (et 
eksempel kan være preeksitert atrieflimmer 
(figur 1)). Etter stabilisering sjekkes status 
for antikoagulasjonsbehandling, og ved 
fravær av antikoagulasjonsbehandling 
skal pasienten antikoaguleres etter 
konvertering i hht. vanlig praksis (se 
under). Hos stabile pasienter sjekkes først 
antikoagulasjonsstatus, og pasienter på 
antikoagulasjon med adekvat medikament-
etterlevelse og effekt kan konverteres 
direkte. Ved fravær av antikoagulasjon 
skal dette startes omgående, og 
videre håndtering er avhengig av 
atrieflimmerepisodens varighet. Ved 
atrieflimmervarighet over 48 timer før 
påbegynt antikoagulasjon er det øket 
fare for hjerneslag og andre trombotiske 
komplikasjoner. Da kan pasienten enten 
konverteres direkte etter først å ha utelukket 
venstre aurikkeltromber ved transøso-
fageal ekkokardiografi eller computer-
tomografisk undersøkelse. Alternativt 
må pasienten antikoaguleres adekvat i 3 
uker før konverteringsforsøk. Håndtering 
av antikoagulasjon etter konvertering 
er avhengig av atrieflimmerepisodens 
varighet og pasientens hjerneslagrisiko. 
Ved atrieflimmervarighet < 24 timer 
og CHA2DS2-VASc-skår 0 eller 1 kan 
antikoagulasjon etter konvertering utelates. 
Ved varighet > 24 timer skal pasienter med 
lav risiko (CHA2DS2-VASc-skår 0 (menn) og 
1 (kvinne)) behandles med antikoagulasjon 
i 4 uker. Pasienter med CHA2DS2-VASc-
skår > 1 (menn) og > 2 (kvinner) skal ha 
antikoagulasjon videre på ubestemt tid 
(figur 13) (3).
        Farmakologisk konvertering er mindre 
effektivt. Ca. 69 % konverterer innen 48 
timer, og prosedyren er kun egnet for stabile 
pasienter. Håndtering av antikoagulasjon 
er identisk som ved elektrokonvertering. 
Medikamentvalg ved farmakologisk 
konverteringsforsøk avhenger av type og 
alvorlighetsgrad av assosiert hjertesykdom 
(3).
        Langvarig bruk av antiarytmika kan 
gi varig sinusrytme eller redusere antall 
paroksysmer med atrieflimmer. Strategien 
vil være vellykket hos 30-50 % av 
pasientene. Problemet med antiarytmisk 
medikasjon er bivirkninger, og særlig gjelder 
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dette for amoidaron. Fare for proarytmi gjør 
at medikamentene ikke bør kombineres. 
Antiarytmika er ofte nyttige en periode 
etter kateterablasjon for å forhindre tidlig 
atrieflimmerresidiv. Amoidaroner svært 
effektivt, og medikamentet kan trygt brukes 
hos pasienter med hjertesvikt. Bivirkninger 
av betydning er særlig tyreoiditt, solintole-
ranse og lungefibrose. Amoidaron har lang 
halveringstid, og interaksjon med warfarin 
kan by på problemer. Flekainid gir mindre 
bivirkninger og har kortere halveringstid, 
men bruken begrenser seg til pasienter 
uten strukturell hjertesykdom. Flekainid 
bør kombineres med betablokker eller 
kalsiumblokkerne verapamil eller diltiazem 
for å unngå 1:1-overledet atrieflutter. 
Sotalol er en betablokker som i høyere 

dosering har klasse III antiarytmiske 
egenskaper, men medikamentet forlenger 
QT-intervallet og kan være proarytmisk 
hos enkelte. Dronedaron er et medikament 
som har visse likheter med amoidaron, 
men medikamentet er mindre effektivt enn 
amoidaron og skal ikke brukes hos pasienter 
med hjertesvkt (3).
        Kateterablasjon innebærer at triggere 
i lungevener og ev. andre fokus som 
trigger eller opprettholder atrieflimmer 
isoleres elektrisk fra øvrig atriemyokard. 
Dette kan gjøres ved radiofrekvens eller 
kryoablasjon. Kateterablasjon er effektivt 
med resulterende langvarig sinusrytme 
hos ca. 80 % av pasientene med 
paroksysmal atrieflimmer og 40-50 % av 
pasientene med persisterende atrieflimmer. 

Figur 13. Flytskjema for elktrokonvertering.
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Viktigste indikasjon for kateterablasjon 
er symptomkontroll, men hos visse 
pasienter med HFrEF kan kateterablasjon 
ha prognostisk betydning. Hos pasienter 
med takykardiomyopati vil vellykket 
kateterablasjon gjenopprette normal 
venstre ventrikkelfunksjon (3).
        Hjørnestenen ved kateterablasjon 
av atrieflimmer er å isolere atrieflimmer-
triggere i lungevenene fra atrie-
muskulaturen. Via vena femoralis føres 
kateter opp i høyre atrium, via punksjon 
av atrieseptum føres så ablasjonskateteret 
over i venstre atrium hvor en så abladerer 
ringer rundt lungeveneinnmunningene 
eller bruker kryoballong (figur 14). Det 
er vanlig å kontrollere at en har isolert 
lungevene fra venstre atrium med spesielle 
katetre (lassokateter) som er beliggende 
inni lungevenen under prosedyren. 
Likevel forekommer det av og til spontan 
reetablering av elektrisk kommunikasjon 
mellom atriene og lungevenene over tid, 
og det må av og til to eller flere prosedyrer 
til før en har komplett lungeveneisolasjon. 
Lungeveneisolasjon alene er vanlig 
prosedyre ved paroksysmal atrieflimmer. 
Ved mer langvarig persisterende atrie-
flimmer kan det være nødvendig med mer 
omfattende prosedyrer hvor en abladerer 

linjer i atrietaket og også linjer rundt andre 
anatomiske strukturer som auriklene og 
foci i atriene som stabiliserer reentrykretser 
i f.eks- lavvoltage-områder. I noen tilfeller 
er det nødvendig å gjøre ablasjon både 
endokardialt og torakoskopisk epikardielt. 
Ved epikardial ablasjon vil en kunne 
oppnå høyere suksess, muligens fordi en 
samtidig abladerer autonome nervenett 
beliggende i nærheten av hjertet. Ablasjon 
av nervepleksus og renal denervering kan 
øke suksessraten ved atrieflimmerablasjon 
hos utvalgte pasienter (10). Under kirurgisk 
behandling for annen hjertesykdom kan 
kirurgen gjøre atrieflimmerablasjon, den 
såkalte Cox-maze-prosedyren. I likhet med 
kateterablasjon gjøres Cox-maze nå for 
tiden med radiofrekvensteknikk (3, 5).
        Sent residiv av atrieflimmer etter 
kateterablasjon er ikke uvanlig. Hvorvidt 
en oppnår varig sinusrytme etter 
kateterablasjon, er avhengig av varighet 
av atrieflimmeren samt tilstedeværelse 
og behandling av komorbide tilstander 
og usunn livsstil som overvekt, 
obstruktiv søvnapné, hypertensjon, 
diabetes, inaktivitet, hyperlipidemi, 
alkoholoverforbruk og røyking (3). 
Et flytskjema for oppsummering av 
rytmekontroll er vist i figur 15.

Figur 14. Kateterablasjon.

Bilde til venstre viser ablasjonskateter og sirkulært lassokateter 
beliggende i venstre atrium. Ved ablasjon av atrieflimmer gjøres 
transseptal punksjon via høyre atrium, gjennom hullet i atrieseptum 
føres lassokateter og ablasjonskateter og deretter brenner en ringer 
som isolerer lungevenene fra øvrig atriemuskulatur. Bildet til høyre 
viser røde ablasjonspunkter rundt lungevenene. Lassokateteret 
ligger i en av lungevenene og er markert med grønt.
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ABC - C (kardiovaskulær 
og komorbiditets-
optimalisering)
Kardiovaskulær og komorbiditets-
optimalisering innebærer identifisering 
og optimalisering av tilleggssykdommer, 
kardiometabolske risikofaktorer og 
usunne levevaner, både før og etter 
atrieflimmerspesifikk behandling er 
igangsatt. God håndtering av disse 
risikofaktorene er av stor viktighet 
for å redusere atrieflimmerbyrden og 
komplikasjonene ved atriefimmer. Det 
er bl.a. vist at vekt- og alkoholreduksjon 
er vel så effektivt som medikamenter 
for å redusere atrieflimmerbyrden. I 
korthet innebærer kardiovaskulær og 
komorbiditetsoptimalisering behandling 
styrt etter internasjonale retningslinjer 
av hypertensjon, diabetes, obstruktiv 
søvnapnésyndrom, reduksjon i alkohol-
forbruk, røykestopp, vektreduksjon ved 
overvekt og øket fysisk aktivitet. Riktig 
håndtering av disse risikofaktorene vil 
komplementere forebyggingen av hjerneslag 
og hjertesvikt, redusere atrieflimmerbyrden 
og bidra til bedre effekt og mer varig 
resultat av rytmekontrollstrategier (3). 

Oppsummering
• Atrieflimmer er den vanligste vedvarende  
 arytmi hos voksne
• Arytmien er assosiert med økende  
 alder samt usunn livsstil og vanlig fore- 
 kommende livsstilsykdommer
• Alder, livsstilsykdommer og usunne  
 levevaner fremmer utviklingen av   
 atrial kardiomyopati (substratet som  
 opprettholder atrieflimmer)
• Atrieflimmerterapi skal håndteres  
 koordinert på flere nivåer i helsevesenet  
 og ta hensyn til pasientens individuelle  
 behov. Behandlingen er tredelt:
 o Antikoagulasjon for forebygging av  
  hjerneslagrisiko
 o Frekvenskontroll eller rytmekontroll  
  for behandling av atrieflimmer-
  relaterte symptomer
 o Behandling og optimalisering av  
  komorbide tilstander for både primær  
  og sekundær forebyggelse av atrie- 
  flimmer samt senke hjerneslagrisiko  
  og  generell sykelighet.

Figur 15. Flytskjema for rytmekontroll.
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