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Interessekonflikter

• Mottatt støtte til kurs fra Abbott og Johnson & Johnson

• Fagekspert/ledende superbruker Helseplattformen



Hjertesvikt og atrieflimmer

• Høna eller egget?



Atrieflimmer hos den kritisk syke pasienten

• NB – flimmer kan godt være egget !

• Sepsis, blødningssjokk, cerebral hendelse …



Atrieflimmer – hvilken rolle?

• Hjertesvikt med flimmer som «bystander»

• Dilatert kardiomyopati med forverring pga. flimmer

• Hypertrofisk kardiomyopati med forverring pga flimmer

• Takykardiomyopati



Antikoagulasjon
Ved svikt – i praksis alle



Kvinne 70 år gammel

Lillehjerneinfarkt 2005
KOLS grad 2-3
Hyperkolesterolemi

Innlagt med økende dyspne 
siste 4 uker

Kreatinin 109 – 274
Trombocytter 60
Troponin T 18
NT-proBNP 6119
TSH 2,2
Fritt T4 15,0
ALAT 4754
ASAT 6103





Videre forløp

• Cordarone for frekvenskontroll – akutt toxisk hepatitt

• Digoxin og maksdose betablokker

• Entresto

• Flere elkonverteringer, raskt residiv, atypisk flutter



Diagnostikk

• Ekko

• Koronarsykdom 
• CT

• MR hjerte?
• Underliggende kardiomyopati

• (Inflammatorisk myokardsykdom)

• Lab (endokrinologi mm)
• Thyroidea-status



Mekanismer takykardiomyopati

Genetisk disposisjon 
DCM-gener?



Kasuistikk

• Ekko etter 2 mnd: 
• fortsatt redusert EF
• atrieflimmer frekvens ca 110/min
• Flere konverteringer, residiv

• Annen frekvensdempende?
• Digoxin + maksdose metoprolol depot

• Må man ha rytmekontroll?
• Cordarone …
• Ablasjon





ESC AF Guidelines 2020



Videre forløp:
• Ablasjon av atrieflimmer 4 mnd etter akutt innleggelse

• Fibrose i atriet

• Nye anfall med flimmer, elkonvertering

• Sotalol 80 mg x 3 – sinusrytme

• Fortsatt moderat redusert venstre ventrikkel-funksjon

• Videre behandling  - oppfølging?

• Diagnose?



Takykardiomyopati eller annen årsak til svikt?

Diagnose?

Takykardiomyopati er (nesten) eksklusjonsdiagnose

Venstre ventrikkel størrelse?
Venstre atrium?

Funn ved annen utredning?

Normalisering av pumpefunksjon etter 3 (??) mnd





Atrieflimmer – hvilken rolle?

• Hjertesvikt med flimmer som «bystander»

• Dilatert kardiomyopati med forverring pga. flimmer

• Hypertrofisk kardiomyopati med forverring pga flimmer

• Takykardiomyopati



• Bystander?

• Rytmekontroll – mortalitet? 
• Seleksjon i studier

• Optimal medisinsk behandling
• Prognose!

• Symptomer av flimmer?

Hjertesvikt med flimmer som «bystander»



Tidlig rytmekontroll ved nyoppstått atrieflimmer

Medikamenter og ablasjon (20%)

Subpopulasjon med hjertesvikt (HFpEF>HFrEF)

Primært endepunkt:
CV død
Slag
Hospitalisering med svikt eller AKS



Hvem skal ikke til ablasjon?

• Svært alvorlig hjertesvikt (EF <25% ??)
• Komplikasjoner ved prosedyren

• Komorbiditet som åpenbart påvirker prognose

• Asymptomatiske på OMT

• Alder (>80 ??)

• Betydelig dilatert venstre atrium
• Hjertesvikt ikke selvstendig markør for dårlig ablasjonsresultat

• Kapasitet…

• NB – typisk høyresidig flutter: lavere terskel for henvisning



Oppsummering: Atrieflimmer og hjertesvikt

• Kompliserte pasienter
• Akutt vs. kronisk fase

• Bystander vs. utløsende årsak for alvorlig svikt
• For noen «kurativ» behandling!

• Takykardiomyopati: Avveining utredning vs. «vente og se»
• Må følges opp

• Antiarytmika ved svikt
• Obs komplikasjoner (nyresvikt, elektrolytter …)



• Spørsmål?

• Spørsmål om Helseplattformen?


