
hjerteforum   N°4/ 2022/ vol 3527

Bakgrunn  
Atrieflimmer (AF) er den vanligste hjerte-
rytmeforstyrrelsen. I Norge har om lag 10 % 
av befolkningen over 80 år AF (1). I de neste 
tiårene forventes antallet eldre å vokse 
raskt. Derfor kan vi forvente en økning i 
antallet pasienter, både med symptomatisk, 
diagnostisert AF og asymptomatisk, 
udiagnostisert og ubehandlet AF. Den 
mest fryktede komplikasjonen ved AF er 
hjerneslag. Hos omtrent 25 % av pasientene 
som får hjerneslag, finner man ingen 
etiologisk faktor. I disse tilfellene mistenkes 
ofte asymptomatisk (stille) AF (2-4).  
Kirurgisk ablasjonsbehandling ble utviklet 
på 1980-tallet av James Cox, en hjerte-
kirurg som konstruerte en labyrint med 
et mønster av elektrisk isolerende linjer 
i atriene. Opprinnelig ble prosedyren 
gjennomført ved å dele atrievevet og 
sy det sammen. Ettersom arrene ikke 
leder elektriske signaler forhindret dette 
patologisk utbredelse av de elektriske 
signalene (makro-reentry) i atriene. I dag er 
radiofrekvens og kryotermi de mest brukte 
energikildene til å lage de isolerende linjene 
(5).  

Kirurgisk ablasjonsbehandling 
har vist lovende resultater (6, 7). I denne 
studien har vi undersøkt pasienter som fikk 
utført kirurgisk ablasjonsbehandling for AF 
ved bruk av Coxmazeprosedyren ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet. Vi har 
undersøkt tilbakefall av AF, risikofaktorer 
for tilbakefall samt livskvalitet på 
oppfølgingstidspunktet. 

Materiale og metode  
48 pasienter som ble operert for annen 
hjertesykdom, fikk samtidig utført 
kirurgisk ablasjonsbehandling for AF 
ved bruk av Cox-mazeprosedyren ved 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

mellom 2017 og 2019. Denne retrospektive 
studien inkluderer 41 samtykkende 
pasienter. Pasientene ble identifisert fra 
kvalitetsregisteret ved Thoraxkirurgisk 
avdeling.

Hovedendepunktet var hjerterytme 
ved siste kontroll. Pasientenes hjerterytme 
ved oppfølging ble kartlagt med EKG, 
holtermonitorering (24 timer eller lenger) 
eller implantater (pacemaker/implanterbar 
kardioverter-defibrillator (ICD)). 
Risikofaktorer og umiddelbare postoperative 
komplikasjoner fikk vi fra kvalitetsregisteret 
ved Thoraxkirurgisk avdeling. 

Annen informasjon om pasientenes 
helsestatus, inkludert varighet av 
preoperativ AF, type AF, atriestørrelse, 
linjesett og medikamentbruk ved 
oppfølgingstidspunktet ble også kartlagt.  

Dataene ble avidentifisert, lagret 
og behandlet i tråd med regelverket og 
Personvernombudets tilrådning. Som 
en kvalitetsstudie er studien unntatt 
godkjenning fra regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK) etter norsk regelverk. Studien ble 
godkjent av avdelingsleder.  

Preoperativ AF-type ble klassifisert 
i en undergruppe basert på presentasjon, 
varighet og spontan konvertering (8).  

1.  Paroksysmal AF er tilbakevendende
    AF-episoder som terminerer spontant
    innen 7 døgn.  
2. Persisterende AF er kontinuerlig AF som
     varer i 7 døgn eller lenger.  
3. Langvarig persisterende AF er
    kontinuerlig til stede i over 12 måneder. 
4. Permanent AF er AF som er akseptert
     av pasienten og behandleren, og ingen
    ytterligere forsøk på å gjenopprette/
    opprettholde sinusrytme vil bli utført (9).  
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I denne studien ble tilbakefall av AF definert 
som enhver dokumentert atrial takyarytmi 
som varte i over 30 sekunder. Eventuelle 
arytmiepisoder som kun forekom i løpet av 
de første tre måneder postoperativ ble ikke 
registrert som tilbakefall, noe som er vanlig 
når man evaluerer resultater etter ablasjon. 

Studiedeltakerne ble fulgt opp med 
et telefonintervju der vi også brukte et 
strukturert spørreskjema, AFEQT (Atrial 
fibrillation effect on quality of life). AFEQT 
er et validert og reliabelt spørreskjema som 
brukes til å kartlegge symptombyrden hos 
pasienter med AF. Spørreskjemaet består 
av 20 spørsmål og er delt inn i 4 deler. Fire 
spørsmål om symptomer, åtte spørsmål 
om dagliglivets aktiviteter, seks spørsmål 
om bekymringer omkring behandlingen og 
to spørsmål om den generelle tilfredsheten 
med behandlingen. Til slutt beregnes 
en skåre fra 0 til 100 som sier noe om 
symptombyrden, funksjon og livskvalitet 
(10). En høy skåre indikerer lite symptomer, 
god funksjon og god livskvalitet, og en 
lav skåre indikerer det motsatte. AFEQT-
skjemaet ble benyttet med tillatelse fra 
Abbott. 

Statistisk analyse
Vi utførte tid-til-hendelse-analyser med 
Cox-regresjon (i hovedsak univariate 
analyser) for å undersøke assosiasjoner 
mellom tilbakefall av AF og preoperative 
risikofaktorer, operative forhold og 
postoperative faktorer/komplikasjoner, 
inkludert behov for permanent pacemaker 
postoperativt. Vi brukte Wilcoxon rank 
sum-test til å sammenligne kontinuerlige 
variabler, og Fischer exact-test for 
kategoriske variabler (som ja/nei eller 
normal/moderat/alvorlig). Videre er 
variablene beskrevet som median og 
interkvartil avstand (IQR) for kontinuerlige 
variabler og i antall og prosent for 
kategoriske variabler.

Resultater
Pasientkarakteristika
Median alder i utvalget var 67 (9) år, 
12 av pasientene var kvinner (29 %) 
og median varighet av preoperativ 

AF var 19 (43) måneder. 22 pasienter 
(54 %) hadde paroksysmal AF, 13 (32 
%) hadde persisterende AF og 6 (14 
%) hadde langvarig persisterende AF. 
Preoperativt brukte 36 (8 8%) pasienter 
oral antikoagulasjon, hvorav 25 (61 %) 
pasienter brukte non- vitamin K-avhengige 
orale antikoagulantia (NOAK) og 11 (27 
%) brukte warfarin. 5 pasienter (12 %) 
brukte ikke oral antikoagulasjon. Av 
disse 5 brukte 1 acetylsalisylsyre (2 %) 
og 1 heparin (2 %). 29 pasienter (71 %) 
brukte betablokker preoperativt. 8 (19 
%) brukte kalsiumblokker, men det er i 
kvalitetsregisteret ikke registrert om dette 
var som blodtrykks- eller antiarytmisk 
medikasjon. Kvalitetsregisteret inneholder 
heller ikke opplysninger om bruk av 
andre antiarytmika, slik som amiodaron. 
Preoperative risikofaktorer er oppsummert 
i tabell 1.

Ved oppfølgingen var det 15 (36 %) 
pasienter som ikke brukte antiarytmika. De 
resterende pasientene brukte betablokkere 
(n = 23 (56 %)), betablokkere + klasse III 
antiarytmika (n = 1 (2 %)), betablokker 
+ andre antiarytmika (n = 1 (2 %)) og 
kalsiumantagonister (n = 1 (2 %)). Av 
41 pasienter var det kun 3 (7 %) som 
ikke ble behandlet med blodfortynnende 
medikament på oppfølgingstidspunktet. 
De resterende pasientene ble behandlet 
med NOAK (n = 24 (58 %)), NOAK + 
acetylsalisylsyre (n = 2 (5 %)), warfarin     
(n = 8 (19 %)) eller kun acetylsalisylsyre    
(n = 4 (10 %)).

Operative karakteristika
Pasientene ble delt inn etter tre 
operasjonstyper: isolert klaffekirurgi, 
kombinert klaffe- og koronarkirurgi og 
annet. Operative karakteristika og detaljer 
er oppsummert i tabell 2.

21 pasienter fikk utført biatrial kryomaze, 
19 pasienter fikk utført venstresidig 
kryomaze og 1 pasient fikk utført annen, 
Cox-maze-liknende ablasjon. I denne 
studien ble det ikke funnet noen forskjeller 
i tilbakefallsraten mellom de to ulike 
linjesettene. Dette er illustrert i figur 1. 
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Tabell 1. Risikofaktorer.

 Ikke tilbakefall av Tilbakefall av
 atrieflimmer atrieflimmer
Antall  32 9
Alder (år) 68 (13) 66 (7)
Kvinnelig kjønn 11 (34 %) 1 (11 %)
Hasteoperasjon 1 (3 %) 0 (0 %)
Hyperkolesterolemi  11 (35 %) 5 (56 %)
Insulinkrevende diabetes  1 (3 %) 0 (0 %)
Hypertensjon  20 (65 %) 3 (33 %)
Tidligere hjerteinfarkt  2 (6 %) 1 (11 %)
Nylig hjerteinfarkt (siste 3 måneder)  0 (0 %) 0 (0 %)
Tidligere hjertekirurgi  2 (6 %) 1 (11 %)
Tidligere PCI  2 (7 %) 2 (25 %)
Kronisk lungesykdom  3 (9 %) 0 (0 %)
Ekstrakardial arteriopati  0 (0 %) 0 (0 %)
Kritisk preoperativ tilstand  0 (0 %) 0 (0 %)
Angina i CCS-klasse 4  0 (0 %) 0 (0 %)
Permanent preoperativ pacemaker  2 (6 %) 0 (0 %)
Nyresvikt  20 (63 %) 6 (67 %)
Redusert venstre ventrikkelfunksjon  5 (17 %) 4 (44 %)
Pulmonal hypertensjon  22 (73 %) 5 (56 %)
Diabetes 2 (6 %) 1 (11 %)
Dårlig mobilitet (nevrologisk eller
muskel-skjelett)  0 (0 %) 0 (0 %)
Aktiv endokarditt  0 (0 %) 0 (0 %)
NYHA-klasse  2 (1) 2 (1)
CCS-klasse  0 (0) 0 (0)
EuroSCORE II 2,4 (2) 2,4 (1)
Vekt (kg) 77 (15) 78 (9)
Høyde (cm) 177 (13) 180 (11)
Kroppsoverflateareal (m2) 2 (0) 2 (0)
Kroppsmasseindeks (kg/m2) 24,8 (3) 24,3 (5)

Preoperative risikofaktorer presentert som antall pasienter (%) eller median (IQR)
PCI = perkutan koronar intervensjon; CCS = Canadian cardiovascular society angina- gra-
dering; NYHA = New York Heart Association.
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Tabell 2. Operative karakteristika.

 Ikke tilbakefall Tilbakefall av
 av atrieflimmer atrieflimmer
Antall 32 9
Varighet av operasjon (min) 214 (101) 186 (91)
Hjerte-lungemaskintid (min) 156 (68) 138 (67)
Aorta avklemmingstid (min) 109 (61) 108 (45)

Isolert klaffekirurgi, totalt 30  7
Mitralplastikk 9 3
Mitralplastikk + trikuspidalplastikk 7 2
Mitralplastikk + trikuspidalplastikk +
aortaklaffplastikk 1 0
Mitralventil 6 1
Mitralventil + trikuspidalplastikk 5 1
Aortaventil 2 0

Mitralklaff- og koronarkirurgi 0 2

Aortaklaff- og koronarkirurgi 1 0

Myxom 1 0

Figur 1. Det var ikke signifikant assosiasjon mellom linjesett og andelen pasienter med sinusrytme over tid. 
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Det postoperative forløpet 
Ingen pasienter døde under observasjons-
tiden. Én pasient fikk et alvorlig 
perioperativt hjerneslag, og én pasient 
ble operert grunnet en arteriell embolus 
til underekstremiteten. Tre pasienter 
fikk hjertestans i observasjonstiden; en 
pasient fikk peroperativt bakreveggsinfarkt. 
To dager postoperativt tilkom plutselig 
ventrikkelflimmer under midlertidig venstre 
ventrikkelpacing. En annen pasient fikk 
ventrikkeltakykardi etter en episode med 
bradykardi én uke postoperativt. En tredje 
pasient fikk hjertestans som følge av taky-
brady-syndrom to år postoperativt. Alle 
pasientene ble vellykket gjenopplivet. Hos 
24 pasienter var det ingen postoperative 
komplikasjoner, og 17 pasienter opplevde 
komplikasjoner av ulik alvorlighetsgrad 
(tabell 3). Noen pasienter opplevde flere 
komplikasjoner. 

Ti pasienter fikk implantert en permanent 
pacemaker/implanterbar hjertestarter 
(ICD) i løpet av oppfølgingstiden, flest i de 
første ukene postoperativt. Indikasjonene 
for pacemaker/ICD var hjertestans 
(n = 3), syk sinus-syndrom (n = 3) og 
andre/uspesifiserte (n = 4). Det ble ikke 
observert permanent atrioventrikulært 
blokk hos noen av pasientene. Tre 
av pasientene med tilbakefall av AF 
fikk supplerende behandling med 
kateterablasjon. Indikasjonene for dette var 
atrietakykardi, atypisk atrieflutter og AF. 
Alle tre ble konvertert til sinusrytme etter 
intervensjonen. 

Tilbakefall av atrieflimmer
12 måneder postoperativt var 88 % uten 
påvist tilbakefall av AF. Tilbakefallsraten 
var 5 % hos pasienter med paroksysmal 
AF, 20 % for pasienter med persisterende 

Tabell 3. Alvorlige komplikasjoner.

 Ikke tilbakefall Tilbakefall av
 av atrieflimmer atrieflimmer
Antall  32 9
Postoperativ liggetid (dager) 3 (1) 6 (2)
Liggetid intensivavdelingen (dager) 1 (1) 1 (1)
Mekanisk ventilering > 24 timer 1 (3 %) 1 (11 %)
Postoperativ akutt nyreskade
(KDIGOs kreatininkriterier)  4 (17 %) 3 (50 %)
Postoperativ dialyse  1 (3 %) 2 (22 %)
Postoperativ mekanisk sirkulasjons-
støtte (IABP)  1 (3 %) 0 (0 %)
Postoperativ revisjon grunnet blødning  2 (6 %) 0 (0 %)
Postoperativ ionotrop støtte  7 (23 %) 2 (22 %)
Postoperativ sepsis 1 (3 %) 0 (0 %)
Postoperativ sårinfeksjon  0 (0 %) 0 (0 %)
Postoperativ sternal dehiscens 0 (0 %) 0 (0 %)
Postoperativ arytmi  8 (26 %) 5 (56 %)
Postoperativ pacemaker
(inkludert temporær) 10 (32 %) 3 (33 %)
Perioperativt hjerteinfarkt  0 (0 %) 1 (11 %)
Perioperativt hjerneslag  1 (3 %) 0 (0 %)
30-dagers mortalitet  0 (0 %) 0 (0 %)

KDIGO = Kidney Disease Improving Global Outcomes;
IABP = intra aortal ballongpumpe
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AF og 25 % for langvarig persisterende AF 
(figur 2). Altså var tilbakefallsraten høyere 
i pasientgruppen med non-paroksysmal 
AF sammenlignet med pasientgruppen 
med paroksysmal AF. Alle pasientene med 
tilbakefall av AF var blant de 37 pasientene 
som ble mitraloperert. 

Median oppfølgingstid var 366 
dager (range 3-1315). Ved pasientenes 
siste oppfølgingstidspunkt hadde 6/41 
(15 %) tilbakefall av AF og 35/41 (85 
%) ikke tilbakefall av AF, inkludert de 
3 pasientene som fikk supplerende 
kateterablasjonsbehandling. Hjerterytmen 
ved oppfølgingstidspunktet ble registrert 

med EKG, holtermonitorering eller implantat 
(tabell 4).

Preoperativ venstre ventrikkel-
funksjon var moderat redusert hos 9 
pasienter, hvorav 4 fikk tilbakefall av AF 
(hasardratio (HR) 4,2 (1,05-17,25), p = 
0,029). Dette er illustrert i figur 3. Ingen 
av pasientene hadde alvorlig redusert 
ventrikkelfunksjon. Alvorlig redusert 
nyrefunksjon preoperativt (n=3) var 
assosiert med tilbakefall av AF (HR 15,7 
(2,1-118,7), p = 0.002). Økt postoperativ 
kreatinin var også assosiert med tilbakefall 
av AF (HR 1,006 (1,001-1,011), p = 0.005, 
median 247,5 (370) vs. 93 (46) µg/l, p 

Figur 2. Det var ikke signifikant assosiasjon mellom type preoperativ AF og andelen pasienten med sinusrytme 
over tid. 

Tabell 4. Rytmeregistrering ved oppfølgingstidspunktet 

 Tilbakefall AF  Ikke tilbakefall AF  Totalt
EKG  2 (33,3 %) 19 (54,3 %) 21 (51 %) 
Holtermonitorering 1 (16,7 %) 11 (31,3 %) 12 (29 %) 
Implantat 3 (50 %) 5 (14,3 %) 8 (20 %)
Totalt 6 (100 %) 35 (100 %) 41 (100 %) 
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Figur 3. Assosiasjonen mellom venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) og tilbakefall av AF. 

Figur 4. Det var ikke signifikant assosiasjon mellom stratifisert EuroSCORE II og tilbakefall av AF.
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= 0,11). Lang hjerte-lungemaskintid kan 
påvirke nyrene. Imidlertid fant vi ingen 
assosiasjon mellom iskemitid eller tid på 
hjerte-lungemaskin og tilbakefall av AF.

Selvrapporterte symptomer
Pasientgruppen med tilbakefall av AF 
rapporterte mindre tilfredshet med 
behandlingen. På en skala fra 1 til 7, hvor 
1 er minst plaget og 7 er mest plaget, var 
median tilfredshet i tilbakefallsgruppen 
3 (1) og median tilfredshet i ikke-
tilbakefallsgruppen 2 (0) (p = 0,04). Ellers 
var det ingen klare trender i spørreskjemaet.

Permanent postoperativ pacemaker
Implantasjon av permanent postoperativ 
pacemaker var assosiert med tilbakefall 
av AF. Dette er illustrert i figur 5. Totalt ti 
pasienter fikk implantert en permanent 
postoperativ pacemaker. Seks av disse fikk 
tilbakefall av AF. Av 31 pasienter som ikke 
fikk implantert en permanent postoperativ 
pacemaker, var det kun tre pasienter som 
fikk tilbakefall av AF (p = 0,04).

5 av 9 pasienter med moderat 
redusert venstre ventrikkelfunksjon 
preoperativt fikk implantert pacemaker 
postoperativt, mot kun 5 av 30 pasienter 
med normal venstre ventrikkelfunksjon (p 
= 0,03). 

Selvrapporterte symptomer 
Pasientene som fikk postoperativ 
pacemaker, var mer bekymret for at deres 
AF kunne forverre andre medisinske 

tilstander i fremtiden (p = 0,04) og for at 
deres nåværende behandling kom i veien 
for daglige aktiviteter (p = 0,04). Det var 
en trend at denne pasientgruppen var mer 
plaget av svimmelhet enn pasientgruppen 
uten pacemaker (p = 0,11) samt hadde 
lavere total AFEQT-skåre som kan indikere 
dårligere livskvalitet i pacemakergruppen 
(87 (14) vs. 79 (12) (p = 0,11)). 

Diskusjon
I denne studien fant vi at 85 % var uten 
dokumentert AF 12 måneder etter kirurgi 
med kryomaze. Våre resultater er gode 
sammenlignet med andre lignende studier 
(6, 7, 11). Den laveste tilbakefallsraten ble 
funnet blant pasienter med paroksysmal AF. 
Andre studier har vist at preoperativ non-
paroksysmal AF øker risikoen for tilbakefall 
etter ablasjonsbehandling (12-14). Median 
oppfølgingstid var 366 dager (range 3-1315). 
Ved pasientenes siste oppfølgingstidspunkt 
ble det observert fravær av AF hos 78 %. En 
rekke studier har vist høyere tilbakefallsrate 
ved lengre oppfølgingstid (12, 14, 15). Derfor 
forventes det en reduksjon i suksessraten 
over tid. Avdelingens kvalitetsregister 
inneholder ikke informasjon om hvor 
mange pasienter som mottok amiodaron 
preoperativt, men kun én pasient mottok 
amiodaron på oppfølgingstidspunktet. 
Denne pasienten var blant de tre som 
fikk supplerende kateterablasjon og var 
ved oppfølging under nedtrapping av 
amiodaron.

Som de fleste pasientene i denne 
studien hadde alle pasientene med tilbake-
fall av AF vært gjennom mitralklaffkirurgi. 
Det var kun fire pasienter som ikke fikk 
utført mitralklaffkirurgi, og tilbakefall var 
ikke signifikant assosiert med mitralklaff-
kirurgi. Studier har vist at inntil 40 % av 
pasientene som trenger mitralklaffkirurgi 
har AF eller andre arytmier preoperativt (8, 
16, 17). I en stor metaanalyse av Phan et al. 
fra 2015 ble det rapportert at biatrial abla-
sjon var mer effektivt for å oppnå sinus-
rytme ett år postoperativt sammenlignet 
med kun venstresidig ablasjon (11). I vår 
studie fant vi ikke økt forekomst av tilbake-
fall i pasientgruppen som fikk venstresidig 
kryomaze sammenlignet med pasientene 
som fikk biatrial kryomaze. I metaanalysen 
ble det også funnet en høyere insidens 

Figur 5. Assosiasjonen mellom implantasjon av 
permanent postoperativ pacemaker og andelen 
pasienter med sinusrytme over tid. 
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av postoperativ pacemaker etter biatrial 
kryomaze, men heller ikke denne assosia-
sjonen ble funnet i vårt materiale. Tre av 
pasientene med tilbakefall av AF i vår studie 
fikk supplerende kateterablasjon, og alle 
ble konvertert til sinusrytme i etterkant av 
dette. Dette funnet antyder at supplerende 
kateterablasjon kan forbedre resultatet hos 
komplekse pasienter.

Risikofaktorer for tilbakefall av AF
Preoperativt redusert venstre ventrikkel-
funksjon var assosiert med tilbakefall av 
AF ved univariat analyse. Dette funnet 
samsvarer med noen studier (18, 19), 
mens andre studier ikke har funnet en 
assosiasjon mellom preoperativt redusert 
venstre ventrikkelfunksjon og tilbakefall av 
AF (19, 20). Alvorlig redusert nyrefunksjon 
preoperativt var assosiert med tilbakefall 
av AF. Vi fant ingen andre studier som 
rapporterte det samme, men det er godt 
kjent at nyresvikt øker risikoen for AF (22, 
23).

Permanent postoperativ pacemaker
Postoperativ pacemaker var sterkt 
assosiert med tilbakefall av AF. Vi fant 
ingen andre studier som har beskrevet en 
slik assosiasjon. Mange studier har vist 
at ablasjonsbehandling øker risikoen for 
implantasjon av permanent postoperativ 
pacemaker (24-26). Vi fant at preoperativt 
redusert venstre ventrikkelfunksjon var 
assosiert med behov for permanent 
postoperativ pacemaker Svekket endogen 
pacemakerfunksjon i hjertet (f.eks. 
sinusknutedysfunksjon) kan tenkes å føre 
til tilbakefall av AF, og behov for permanent 
pacemaker trenger derfor ikke nødvendigvis 
å representere effektforveksling. Pasienter 
med redusert venstre ventrikkelfunksjon 
forventes å ha mest nytte av å reetablere 
sinusrytme. Studien gir dessverre ingen 
indikasjon på om pasienter med AF og 
redusert venstre ventrikkelfunksjon har 
nytte av kirurgisk ablasjonsbehandling ved 
hjertekirurgi. Økt total liggetid var assosiert 
med både pacemakerbehov og tilbakefall av 
AF. I en multivariatanalyse som kombinerte 
både postoperativ pacemaker og liggetid 
var det kun postoperativ pacemaker som 

var signifikant assosiert med tilbakefall av 
AF. Derfor kan økt liggetid representere 
effektforveksling. En mulig årsak til 
assosiasjon mellom pacemakerbehov 
og tilbakefall kan være at noen pasienter 
med AF har sinusknutedysfunksjon 
som er «maskert» av AF. Dersom 
ablasjonsbehandlingen er vellykket, og AF 
elimineres, vil det underliggende problemet 
med bradykardi dukke opp, og behovet for 
pacemaker oppstår.

Livskvalitet etter kirurgisk 
ablasjonsbehandling
I vår studie har vi forsøkt å se på rapporterte 
symptomer og relatere disse til tilbakefall 
av AF og implantasjon av postoperativ 
pacemaker. Vi har dessverre ingen 
preoperativ skår for våre pasienter. En 
eventuell bedring ville også kunne tilskrives 
f.eks. klaffeprosedyren og ikke nødvendigvis 
den konkomitante mazeprosedyren. Det 
er imidlertid utført flere studier relatert 
til livskvalitet etter ablasjonsbehandling, 
og resultatene tyder på at ablasjon hos 
pasienter med symptomatisk AF demper 
plager og signifikant bedrer livskvaliteten. 
I en stor prospektiv studie av Gupta et al. 
fra 2021 ble pasientene bedt om å svare på 
det samme spørreskjema om livskvalitet 
som vi brukte i vårt prosjekt (AFEQT) både 
før ablasjonsbehandling og 12 måneder 
etter. Den gjennomsnittlige AFEQT-skåren 
ved baseline var 61,3 ± 20,3, og denne økte 
signifikant til 87,2 ± 15,2 da pasientene ble 
stilt de samme spørsmålene 12 måneder 
senere (28). Dog ble det i denne studien 
brukt kateterablasjon, som er nokså ulikt 
fra en kirurgisk tilnærming. I vår studie var 
oppfølgingsskåren 84,5 (14). Andre studier 
har vist at ablasjonsbehandling bedrer 
livskvalitet, og at ablasjonsbehandling 
dessuten bedrer livskvalitet i større grad enn 
medikamentell behandling alene (10, 29).

En begrensning i studien vår er at 
rytmeregistreringen ved oppfølgingstids-
punktet kun ble gjort med EKG hos omtrent 
50 % av pasientene. En annen begrensning 
er få deltakere, noe som øker risikoen for 
type II-feil. Mangel på kontrollgruppe og 
utgangsskår ved kartlegging av livskvalitet 
er ytterligere begrensninger.
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Konklusjon
Kirurgisk ablasjonsbehandling kan redusere 
flimmerbyrden hos mange pasienter, 
spesielt hos de med paroksysmal AF. 
Hos pasienter som får tilbakefall av AF 
etter kirurgisk ablasjonsbehandling, kan 
revisjon med kateterablasjon være et godt 
supplement. Pasienter med behov for 
pacemaker postoperativt har økt risiko 
for tilbakefall av AF. Preoperativt svekket 
venstre ventrikkelfunksjon var assosiert 
med både tilbakefall av AF og permanent 
postoperativ pacemaker. Pasienter med 
tilbakefall av AF rapporterer mindre 
tilfredshet med behandlingen.
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2021 ESC GUIDELINES:  
RECOMMENDS SCREENING FOR 
IRON DEFICIENCY IN ALL YOUR 

HEART FAILURE PATIENTS!
Many studies show that iron deficiency is very common in heart 
failure patients – reporting a prevalence of 37 – 62%.1,2,3,4 
Iron deficiency can expose HF patients to major risks: 

• increased mortality1,2,5,6

• increased risk of hospitalisation5

• reduced exercise capacity5,7,8

• reduced quality of life9,10,11

The ESC 2021 guidelines now recommends that all patients  
with heart failure should be periodically screened for anaemia 
and iron deficiency – independent of haemoglobin status12

*Source: Sifo Kantar Patient drop off study. ID and IDA Norway. Cardiologists, Gastroenterologists and Nephrologists, dec 2021–jan 2022.
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